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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOÃO REBOUÇAS.

Ref. PIC nº 034/2017 – PGJ 
Distribuição por dependência aos autos do PIMP n.° 2017.003279-3

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR-

TE, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições le-

gais, embasado nos elementos informativos carreados ao Procedimento de Inves-

tigação Criminal nº 034/2017 - PGJ, vem, perante Vossa Excelência, com amparo

no art. 129, inciso I, da Constituição Federal e art. 100 do Código Penal,  DENUNCI-

AR 

RICARDO JOSÉ MEIRELLES DA MOTTA, brasileiro, casado,

Deputado Estadual,  inscrito no CPF sob n.°  012.289.838-95,

residente e domiciliado na Rua Senador José Ferreira de Sou-

za, 1.872, Ap. 801, Candelária, CEP n.° 59.064-520, Natal/RN, 

pelos fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos.
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1 – PANORAMA GERAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUAVA NA AS-

SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,

por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público desta Comarca,

desencadeou investigação (Inquérito Policial nº 032/09 e Inquérito Civil nº 107/2009)

com o objetivo de descortinar esquema articulado no âmbito da Assembleia Legisla-

tiva deste Estado por meio do qual uma sofisticada organização criminosa desviou

recursos públicos mediante a inserção fraudulenta de “servidores fantasmas” na fo-

lha de pagamento do Órgão Legislativo.

A estruturação da mencionada organização criminosa remonta, pelo me-

nos, ao ano de 2006, tendo a mesma se mantido articulada e atuante até agosto de

2015, data da deflagração da denominada Operação Dama de Espadas.

A gênese da presente investigação se deu com a remessa do Relatório de

Inteligência Fiscal (RIF) nº 2367, originário do Conselho de Controle de Operações Fi-

nanceiras – COAF, por meio do qual se noticiava movimentações financeiras atípicas e

de grande vulto nas contas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do

Norte – ALRN, por parte de servidores públicos.

Uma questão bastante peculiar, que de imediato chamou a atenção no re-

ferido relatório foi o fato de as contas de titularidade da Assembleia Legislativa do

Estado do Rio Grande do Norte - ALERN apresentarem retiradas em espécie no to-

tal de R$ 2.574.000,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e quatro mil reais), no

período de 29/10/2007 a 30/07/2008.

A partir do detalhamento dessas operações, pôde-se observar que dentre

outras pessoas, as servidoras RITA DAS MERCÊS REINALDO BEZERRA e MARLÚ-

CIA MACIEL RAMOS DE OLIVEIRA foram identificadas como responsáveis por signifi-

cativos saques em espécie das contas da Assembleia Legislativa, sob a justificativa de

que tais operações eram referentes ao pagamento de salários e verbas de gabinete,

que eram realizados por meio do denominado “cheque-salário”.
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A análise conjugada da microfilmagem dos cheques emitidos pela Assem-

bleia Legislativa (cheques-salário), aliada a consultas a bancos de dados públicos, si-

tes de pesquisas e redes sociais, permitiram identificar que certas pessoas, de maneira

contínua, sacavam cheques originariamente emitidos em favor de outras, havendo en-

tre elas vínculos familiares, de amizade ou mesmo político-partidários.

No verso de inúmeros desses cheques foram identificadas as assinaturas

de RITA DAS MERCÊS, de RODRIGO MARINHO e a informação “confirmado com

MARLÚCIA – NAPP” ou, ainda, “confirmado com Rita”, sugerindo que tais servidores

fossem responsáveis por autorizar os saques dos cheques por terceiros, o que foi devi-

damente confirmado no curso das investigações.

Muitos desses cheques, sacados por pessoa diversa do beneficiário, foram

pagos sem procuração pelo Banco Santander. Em diversos outros, houve claro desres-

peito à cadeia de endossos, violando-se frontalmente à Lei nº 7.357/85.

Cumpre esclarecer que o foco inicial das investigações foi o período entre

2006-2011, diante da descoberta do  modus operandi largamente utilizado, à época,

pela organização criminosa relativa à prática do crime de peculato. Contudo, o desen-

rolar da investigação logrou comprovar que as práticas delituosas perduraram até o

ano de 2015. 

Tais cheques foram, portanto, o fio condutor da investigação que descorti-

nou um robusto esquema de desvio de recursos públicos encravado nas entranhas da

sede do Poder Legislativo Potiguar. 

Como  afirmado  acima,  esse  esquema  criminoso  perdurou  de  2006  a

2015. Nesse período, entretanto, essa organização criminosa contava com a partici-

pação de um núcleo central de servidores públicos da Assembleia Legislativa, todos

ocupantes de cargos estratégicos na burocracia da ALERN, no caso as pessoas de

RITA DAS MERCÊS REINALDO BEZERRA, MARLÚCIA MACIEL RAMOS DE OLI-

VEIRA, RODRIGO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES e LUIZA DE MARILLAC.

Contava também com a imprescindível participação da pessoa de OSWALDO ANA-

NIAS PEREIRA JÚNIOR, gerente da agência do Banco Santander situada no prédio

sede da ALERN, bem como com as participações de PAULO DE TARSO FERNAN-
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DES e ANA PAULA DE MACEDO MOURA.

O comando desse esquema criminoso, entretanto, pertencia ao presidente

da Assembleia Legislativa em exercício por ocasião da prática dos fatos. No caso em

apreço, a presente denúncia cinge-se aos fatos praticados no ano de 2011. Nessa oca-

sião, o comando do esquema estava nas mãos do denunciado RICARDO JOSÉ MEI-

RELES DA MOTTA, que presidiu o aludido órgão legislativo no período.

Assim,  indubitavelmente, RITA DAS  MERCÊS REINALDO  BEZERRA,

MARLÚCIA MACIEL RAMOS DE OLIVEIRA,  RODRIGO MARINHO NOGUEIRA

FERNANDES, LUIZA DE MARILLAC, PAULO DE TARSO FERNANDES, OSWAL-

DO ANANIAS PEREIRA JÚNIOR e ANA PAULA DE MACEDO MOURA1, sob o co-

mando do denunciado RICARDO JOSÉ MEIRELES DA MOTTA, de modo consciente

e voluntário, no período compreendido entre 2011 e 2015, constituíram e integraram or-

ganização criminosa, associando-se entre si, de forma estruturalmente ordenada e per-

manente, com clara repartição de tarefas com o propósito de obter, direta e indireta-

mente, vantagens ilícitas mediante a prática de crimes de peculato (art. 312, caput do

Código Penal) em seu favor e de outros deputados estaduais como será demonstrado

no curso da presente Denúncia e em outras que a sucederão  2  .

2 –   DO DENUNCIADO   RICARDO JOSÉ MEIRELES DA MOTTA COMO CHEFE DA  

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA   (ART.1º, § 1º.Lei 12.850/2013)      

O denunciado RICARDO JOSÉ MEIRELES DA MOTTA, junto com as

pessoas de RITA DAS MERCÊS REINALDO BEZERRA, MARLÚCIA MACIEL RA-

MOS DE OLIVEIRA, RODRIGO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES, LUIZA DE

MARILLAC,  PAULO DE TARSO FERNANDES,  OSWALDO ANANIAS PEREIRA

JÚNIOR e ANA PAULA DE MACEDO MOURA, de modo consciente e voluntário, no

1Importante destacar que as pessoas de  RITA DAS MERCÊS REINALDO BEZERRA, MARLÚCIA
MACIEL  RAMOS  DE  OLIVEIRA,  RODRIGO  MARINHO  NOGUEIRA FERNANDES,  LUIZA DE
MARILLAC,  PAULO DE TARSO FERNANDES,  OSWALDO ANANIAS PEREIRA JÚNIOR e  ANA
PAULA DE MACEDO MOURA foram denunciadas pelos mesmos fatos delituosos descritos na presente
denúncia perante o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Natal em razão do desmembramento das
investigações – Processo nº 0104223-76.2017.8.20.0001.
2 Outros crimes ainda em apuração serão denunciados em ações próprias, na forma do art. 80 do
Código de Processo Penal.
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período compreendido entre 2011 e 2015, integrou, na condição de chefe, uma organi-

zação criminosa que se instalou no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio

Grande do Norte com a finalidade de desviar recursos públicos mediante a inserção

fraudulenta de “servidores fantasmas” na folha de pagamento do Órgão Legislativo.

De fato, no período compreendido entre os anos de 2011 e 2015, o de-

nunciado  RICARDO JOSÉ MEIRELES DA MOTTA e  as  pessoas  de RITA DAS

MERCÊS  REINALDO  BEZERRA,  MARLÚCIA MACIEL  RAMOS  DE OLIVEIRA,

RODRIGO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES, LUIZA DE MARILLAC, PAULO

DE TARSO FERNANDES, OSWALDO ANANIAS PEREIRA JÚNIOR e ANA PAULA

DE MACEDO MOURA associando-se entre si, de forma estruturalmente ordenada e

permanente, com clara repartição de tarefas e com o propósito de obter, direta e indire-

tamente, vantagens ilícitas mediante a prática de crimes de peculato (art. 312, caput do

Código Penal) em seu favor e de terceiros.

Como já afirmado anteriormente e consoante consta da denúncia ofe-

recida  perante  a  8ª  Vara  Criminal  da  Comarca de  Natal  (Processo  nº  0104223-

76.2017.8.20.0001), contra as pessoas de RITA DAS MERCÊS REINALDO BEZER-

RA, MARLÚCIA MACIEL RAMOS DE OLIVEIRA, RODRIGO MARINHO NOGUEI-

RA FERNANDES,  LUIZA  DE  MARILLAC,  PAULO  DE  TARSO  FERNANDES,

OSWALDO ANANIAS PEREIRA JÚNIOR e ANA PAULA DE MACEDO MOURA, as

atividades da organização criminosa tiveram início no ano de 2006 e mantiveram-se

até o ano 2015, quando foi desencadeada a denominada Operação Dama de Espa-

das. 

Importante destacar que o esquema engendrado pela aludida organiza-

ção criminosa consistia em inserir fraudulentamente pessoas na folha de pagamento

da Assembleia Legislativa do Estado Rio Grande do Norte, com a finalidade de des-

viar recursos públicos em benefício dos seus integrantes, e de outros deputados es-

taduais. Ressalte-se, também, que o controle das ações da organização era exerci-

da pela chefia do órgão legislativo secundado pela pessoa de RITA DAS MERCÊS

REINALDO BEZERRA, consoante se detalhará mais adiante.

Convém destacar que o denunciado RICARDO MOTTA, no período an-

terior a 2011 (ano em que assumiu a presidência da ALRN), já figurava como benefi-
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ciário dos desvios de recursos públicos implementados pela organização criminosa.

De fato,  a  investigação revelou  que a  pessoa  de JACIARA RODRI-

GUES DA CRUZ, pessoa vinculada ao denunciado RICARDO MOTTA, efetuou, em

várias ocasiões, os saques de cheques salário emitidos pela ALRN na agência do Ban-

co SANTANDER, em nome de diversas pessoas indicadas pelo denunciado, conforme

microfilmagens acostadas no volume 18 do processo nº 2016.015339-3.

Ressalte-se que esse procedimento se coaduna com o relato de RI-

CHARDSON MACEDO BERNARDO, consoante será reportado a seguir.

Por outro lado, na planilha denominada “08-FOPAG”, constante do ar-

quivo “HE.xls”3, encontrado no interior da pasta cognominada “fantasma filme”4, no

HD de um computador apreendido na Coordenadoria de Recursos Humanos da As-

sembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, foram identificadas 215 (duzentos e

quinze) pessoas que teriam sido indicadas pelo denunciado  RICARDO MOTTA,

conforme linhas 1970-2095 da planilha. 

Destaque-se ainda que, dentre os servidores inseridos na citada plani-

lha como indicação do denunciado RICARDO MOTTA, foi possível identificar que al-

guns figuravam como beneficiários de cheques salários emitidos pela Assembleia

Legislativa do Rio Grande do Norte e que foram sacados por JACIARA RODRIGUES

DA CRUZ, conforme se observa no arquivo “HE.xls”.

Como se nota, o denunciado RICARDO MOTTA tinha conhecimento e

era beneficiário do esquema criminoso no período anterior ao ano de 2011. A partir

do ano de 2011, quando assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Estado

do Rio Grande do Norte, a posição do denunciado RICARDO JOSÉ MEIRELES DA

MOTTA no esquema criminoso migrou de beneficiário para chefe das ações da orga-

nização criminosa, tendo permanecido na posição de comando até o início do ano

de 2015, quando deixou de presidir a referida casa legislativa.

3 Importante  destacar  que não é possível  afirmar  se todas  as  pessoas indicadas nesta  planilha
efetivamente prestavam ou não serviço à ALRN.
4 Arquivo  encontrado  na  evidência  A087MD001  (Arquivo/1/
[root]/Users/LuizadeMarillac/Desktop/hd/fantasmafilme/HExls) por ocasião do cumprimento do man-
dado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Natal.
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A organização criminosa possuía estabilidade e permanência. De fato,

os desvios de recursos públicos mediante a inserção fraudulenta de “servidores fan-

tasmas” na folha de pagamento do Órgão Legislativo perduraram por quase uma dé-

cada (2006 a 2015). Por outro lado, o núcleo central da organização criminosa per-

maneceu basicamente o mesmo, no caso integrado pelas pessoas de  RITA DAS

MERCÊS  REINALDO  BEZERRA,  MARLÚCIA MACIEL  RAMOS  DE  OLIVEIRA,

RODRIGO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES, LUIZA DE MARILLAC, PAULO

DE TARSO FERNANDES, OSWALDO ANANIAS PEREIRA JÚNIOR e ANA PAULA

DE MACEDO MOURA durante a maior parte do tempo em que a organização esteve

em atividade, tendo sido chefiada pelo denunciado  RICARDO MOTTA nos últimos

anos de operação (2011 a 2015).

Por outro lado, a organização era estruturalmente ordenada, na medida

em que havia uma hierarquia entre os seus membros. Como já descrito acima, o de-

nunciado RICARDO MOTTA foi o chefe da organização e beneficiário do esquema

de desvios de recursos públicos da ALRN.

O denunciado RICARDO MOTTA assumiu o comando da organização no

início do ano de 2011, quando passou a exercer a presidência da Assembleia Legislati-

va. De fato, não era possível o funcionamento de um esquema de desvio de recursos

públicos da magnitude do que existiu no âmbito da ALRN, implementado a partir da in-

serção fraudulenta de centenas de pessoas na folha de pagamento da ALRN, que per-

durou ao longo de quase uma década e beneficiou vários parlamentares e servidores

graduados da casa legislativa, sem que o seu presidente tivesse conhecimento e auto-

rizasse essa prática.

Essa ciência e participação da presidência da ALRN nesse esquema de

distribuição de cargos e inserção fraudulenta de pessoas na folha de pagamento foi ini-

cialmente confirmada por RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO que atuou como

Assessor Parlamentar do então Deputado GILSON MOURA e, em razão disso, detinha

profundo conhecimento de como se processava a distribuição dos cargos e gratifica-

ções. Veja-se trecho de seu relato:

(Arquivo Capturar 4) (09min26s) MP: Você falou que no gabinete do
Deputado Gilson Moura comportava 16 cargos. Rychardson: Não, eu
disse aproximadamente. Mas isso aí é fácil. Eu acho que no próprio
site da Assembleia deve ter acesso aos organogramas. MP: Você falou
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em pessoas que recebiam gratificações pequenas de R$ 1.000,00 re-
ais. Essas gratificações pequenas de R$ 1.000,00 não estavam incluí-
das no gabinete.  Rychardson:  Não.  Essas gratificações pequenas...
MP: Como é que se faz? Como é que se oferece essas gratificações?
Como é que ela é...? Rychardson: Essas gratificações pequenas...o
que é que ocorre? Na Assembleia são 24 deputados. É cada um por si.
Não tem ali... cada deputado quer fazer o seu e são todos adversários.
Se não são ali no momento da Assembleia, convivem socialmente mas
na política vão brigar por voto. Então é o seguinte: quando Gilson en-
trou lá, Gilson tentando saber, tentou falar com Francisco José quanto
é que Francisco José tinha e não disse.  Ninguém diz quanto é que
cada um tinha. MP: Que cada um tinha de que? De cargos? Rychard-
son: De cargos na estrutura da Assembleia, na Fundação da Assem-
bleia. Ali é cada um por si. Você sabe quantos cargos tem no seu gabi-
nete que são os cargos que tem no gabinete e você sabe quanto tem
nos gabinetes porque é de conhecimento público.  É igual  pra todo
mundo.  Agora os cargos negociados com a Presidência o presi-
dente negocia com cada deputado. Aí vai de antiguidade, dos que
tem  conhecimento  ou  que  já  passou  pela  presidência  e  sabe
quanto tem na estrutura. Aí vai de um por um. Os novatos era uma
queixa muito grande porque no primeiro ano você tinha uma porcenta-
gem pequena e depois, com os anos passando é que você ia aumen-
tando. 10Min e 59s . Hoje só quem tem conhecimento da quantida-
de de cargos que tem na Assembleia hoje é o Presidente, hoje na
atualidade e quem já passou como Presidente tem noção de quan-
tos cargos tinha. Mas hoje, na atualidade, só tem o Presidente e a
Procuradora Rita. A Procuradora-Geral Rita e Rodrigo, que é do Fi-
nanceiro porque se ele faz o pagamento, ele sabe pra onde ele faz e a
quantidade porque os pagamentos de pessoais saem do setor dele,
que é o Financeiro. E as nomeações é Rita. Hoje, só quem tem co-
nhecimento é o Presidente, o Setor Financeiro que é Rodrigo e a
Procuradoria-Geral que é Rita.      Nenhum deputado sabe o quanto o  
outro ganha ou quanto o outro tem ou deixa de ter porque não di-
zem. 11min e 38 s MP: Então essas gratificações que você falou estão
fora do gabinete e que pertenceriam à Presidência elas são negociadas
...Rychardson: Direto com o deputado e o presidente e manda di-
reto pra Rita pra ela nomear e a conta vai lá em Rodrigo e dá que
entra no final do mês. MP: Essas pessoas então não fazem parte do
gabinete? Rychardson: Não fazem parte do gabinete. Essas pessoas
entram com a gratificação como se fossem gratificação da instituição. É
uma gratificação que eles criaram. MP: Pra ficar então mais claro, se
porventura for pedido o nome do pessoal que trabalha no gabinete de
um determinado deputado, como no caso o deputado Gilson Moura,
isso não reflete a realidade dos cargos. Rychardson: Não reflete na re-
alidade do que ele tem de cargos na instituição do Poder Legislativo.
MP: Essas negociações ocorrem a todo tempo ou só no início do
mandato? Rychardson:  No início  do mandato essa negociação
ocorre, no interesse do Presidente de votar um projeto, no interes-
se do Presidente trazer o parlamentar pro partido dele pra ele ter
poder de bancada. Tudo é negociado lá a cada momento. É o inte-
resse do Presidente. Às vezes o Presidente quer mostrar força pro
Governo então ele tem que ter nome na Assembleia. E às vezes
tem um rebelde mas o rebelde também só fica por poucos meses
porque ele ajeita.  Como na Assembleia não existe ninguém rebel-
de. Assim, tem o da base, o da oposição e Governo mas todos tra-
balham em consonância com o Presidente da Assembleia.(…) 
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(Arquivo Capturar 5) (…) É o seguinte, eu falei que o deputado tem
os cargos do gabinete dele e também tem um acerto como o Pre-
sidente dos outros cargos que ele vai ter que acomodar, porque
um deputado quando se elege, vamos supor, no organograma é
(sic) dezesseis cargos. Ele não tem como acomodar todo mundo
nos dezesseis. Então ele tem um acerto paralelamente com o Pre-
sidente. No caso de Gilson, Gilson teve o acerto com o Presidente
à época e o Presidente mandou encaminhar pra Ritinha: - Procure
a Procuradora. Amanhã procure ela. Quando chegou lá Ritinha já
sabia: - Olhe, o Presidente mandou aqui vinte gratificações. Você
me dê vinte nomes que eu vou mandar implementar no setor fi-
nanceiro. Eu vou passar pra Rodrigo e vou implementar lá e eles vão
receber. Todas as nomeações da Assembleia eu tenho conhecimento,
como eu fui Assessor Parlamentar, eu tenho conhecimento e frequenta-
va todas as nomeações da Assembleia são feitas na Procuradoria da
Assembleia. E a Procuradora à época e hoje eu tenho conhecimento
que lá está era a senhora Rita. MP: Então a operacionalização seria
pela Procuradora Rita e depois era encaminhado pra quem? Rychard-
son: Como é que ocorre? Primeiro era Rita e depois de Rita encaminha
direto pra Rodrigo.  Não precisa a pessoa pegar a sua publicação e ir lá
em Rodrigo, que eu acho que deveria ser dessa forma, mas ela mesma
já entra em contato com o financeiro lá e já resolve e o dinheiro entra
na conta. (…) MP: O senhor sabe dizer se a repartição de cargos e fun-
ções gratificadas é a mesma para todos os deputados? Rychardson:
Não. Isso aí eu tenho certeza que não é a mesma por deputado. Vai
depender do deputado que está lá por antiguidade porque eu conver-
sava com Gilson e eu sabia da, da, da relação dele de pessoal e sabia
da lamentação dele.  E,  posteriormente  de deputados que entraram
num mandato posterior e foram procurar ele pra saber e ele nunca fa-
lou. Com o tempo que eles estavam lá ele foi aumentando as funções
dele e de cargos comissionados, de acordo com o que ele negociava
com o Presidente, com o partido, com a bancada ou com o governo.
MP: O senhor tem conhecimento de disputa entre os deputados por es-
ses cargos? Existia uma certa... Rychardson: Eu tenho conhecimento
que nenhum deputado diz a quantidade que tem, nenhum sabe quanto
tem e quanto o outro tem porque se o outro tiver mais e disser os ou-
tros vão atrás. E, se tiver menos e disser, o que tem menos vai querer
mais. Então vira ali...Ninguém diz nada. Hoje só quem sabe isso aí é o
financeiro e a Procuradoria, que é quem faz as nomeações e o finan-
ceiro é quem paga. Hoje só quem tem acesso a essa situação da As-
sembleia é (sic) esses dois setores porque nem os deputados que lá
estão com mandato tem acesso a isso. MP: Só pra ficar claro. Esses
cargos não são cargos do gabinete, são cargos da estrutura... Rychard-
son: Cargos da estrutura do Legislativo. MP: Distribuídos pelo que? Ry-
chardson: Não, aí, distribuído... MP: Distribuído que eu falo assim...é da
Presidência, é de alguma... MP: Varia. Vai da Presidência, da Funda-
ção. Gilson na época tinha gente na área médica de enfermeira, tem
gente na Fundação, tem gente na TV Assembleia, na estrutura que
quem mantém é o Presidente. (…) MP: Esse problema do espaço físi-
co ele ocorria só no gabinete de Gilson, na sua experiência na Assem-
bleia, falta também espaço físicos nos outros gabinetes na... Rychard-
son: Os gabinetes são quase todos padrões. Tem uns maiores e outros
menores mas não há diferença de ter gente trabalhando, entendeu?
Agora na época de Gilson tinha essas gratificações de mil, essas grati-
ficações hoje, o gabinete de Gilson tinha na época, vamos supor, tinha
as pessoas dos cargos comissionados. Podia fazer trabalho externo
mas essas gratificações que foram disponibilizadas pra Gilson era da
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instituição, da Assembleia. Essa pessoa tinha que dar expediente na
Assembleia e não no gabinete de Gilson porque ela era contratada pela
Assembleia, não no gabinete de Gilson porque no organograma a pes-
soa podia fazer trabalho externo. Mas essas gratificações que eu não
me recordo, se o senhor pegar a quebra de sigilo do meu irmão, meu
irmão recebeu essas gratificações à época, de mil reais. Essa pessoa
sim, não era pra trabalhar no Gabinete de Gilson, era para trabalhar na
instituição, porque não era nada vinculada ao Gabinete de Gilson. (…).
21min35s. Rychardson: Essas gratificações eram para a contratação
de pessoas que iam trabalhar na instituição, na Assembleia, no prédio,
num determinado órgão, não em gabinete. É isso que eu estou dizen-
do. Se ela nomeou vinte ela tem conhecimento onde é que essas vinte
trabalham. Porque eu nomeei, eu estou aqui há vinte anos como Pro-
curadora e dez como Procuradora-Chefe e se eu nomeei vinte de Gil-
son... não sei se os outros deputados tinham... mas como eu fiz a conta
se tiver eram quatrocentos e quarenta pessoas ali para trabalhar dentro
de um órgão. Em qual setor iam colocar quatrocentos e quarenta pes-
soas? Então ela tinha conhecimento das nomeações onde é que...
Agora ela não pode controlar as pessoas que eram nomeadas no gabi-
nete porque era uma coisa privativa do deputado. Um assessor parla-
mentar, o cara podia estar fazendo trabalho externo. Mas essas pesso-
as não, essas pessoas eram nomeadas pela instituição. Então na hora
que ela era nomeada ela tinha que trabalhar na instituição, não traba-
lhar pra determinado deputado. MP: Vocês eram que entregavam os
documentos pessoais daquele beneficiário daquela gratificação? Ry-
chardson:  Entregar  os  documentos.  Era  tipo  um relatoriozinho com
nome, endereço, conta, CPF,  gabinete, cargo e o deputado assinava: -
puff. Entregava a ela e ela implementava.  Tipo uma folhazinha de en-
trevista.(...). (Grifos acrescidos)

Como se vê, no trecho do depoimento acima transcrito, RYCHARDSON

DE MACEDO BERNARDO, a um só tempo, lança luzes na forma de distribuição das

gratificações entre os deputados estaduais no âmbito da Assembleia Legislativa, escla-

recendo que todas as negociações eram feitas com o presidente da casa, que posteri-

ormente encaminhava os acertos para a Procuradoria, no caso para RITA DAS MER-

CÊS, e para o Setor Financeiro, no caso para RODRIGO MARINHO, peças fundamen-

tais nessa engrenagem.

Corroborando  esse  depoimento  de  RYCHARDSON  DE  MACEDO

BERNARDO, GUTSON JOHNSON, filho de RITA DAS MERCÊS, revela que:

GUTSON JHONSON: MP: Pronto.... Era isso que eu queria saber...
então  ela chegava a receber também outras pessoas da....  GUT-
SON: Outros funcionários da AL... MP: Marlúcia.... GUTSON:  Mari-
lac....  era.... o menino que era da CCI... Mazo, Mazo... tem o sobre-
nome de  Mazo  MP:  Antonio  Mazzo?  GUTSON:  Antonio  Mazzo....
exatamente. MP: O que é que Marlucia e Marilac iam fazer lá? GUT-
SON: Marlucia e Marilac iam resolver questões...  geralmente lá
para resolver questões sobre folha de pagamento... porque a fo-
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lha de pagamento da Assembléia quando chegava  - isso já foi
relatado por mim em outro depoimento -  é....  tinha uma parte
duma folha de pagamento que era feito  lá na assem.... lá dentro
do escritório.... sentava Marlucia, Marilac e o Pedro Alves.... tam-
bém levava uma relação de pessoas.... Pedro Alves que o asses-
sor do Presidente Ricardo Mota.... levava uma relação de nomes
para ser implantado nessa folha da Assembléia.... então a folha
da Assembléia era feita num notebook de Marlucia dentro do es-
critório da R&R.... MP: Então.... essa.... o que é que você tá me fa-
lando.... então.... que havia uma folha de pagamento paralela? GUT-
SON:  Tinha....  MP:  Que rodava dentro  do  notebook de  Marlucia?
GUTSON: De Marlucia.... Exatamente.... MP: É.... E essa folha roda-
va no.... lá na R&R? GUTSON: É... Geralmente na R&R... Pode ter
sido feito em outros cantos mas R&R eu presenciei algumas vezes,
ne? Porque eles tinham... é... uns papeis que vinham digitado... en-
tão ela passava esses... esses.... essas pessoas e sempre com um
asterisco ou dizendo de quem era aquela pessoa, de qual deputado
seria aquele cargo, ne? Depois tudo era batido com o Presidente da
Assembléia... 5 cargos era do Deputado x, 5 cargos do deputado y...
então era batido....  MP: Então, Marlucia e Marilac iam para a R&R
é.... para operacionalizar essa questão dessa folha paralela? GUT-
SON: Correto.” (...)
(...)

Note-se  que  GUTSON  JOHNSON  o  depoimento  acima  relata,  com

muita clareza, que esse esquema de desvio não somente era do conhecimento do

denunciado  RICARDO MOTTA,  como este realizava a inclusão pessoas na folha

clandestina de pagamento da ALRN, por meio da pessoa de PEDRO ALVES, seu

chefe de gabinete.

Ressalte-se, ainda, que no depoimento acima GUTSON JOHNSON re-

vela que havia uma folha de pagamento paralela da ALRN,  relativa a pessoas que

em sua maioria não prestavam serviço ao órgão, a qual era rodada clandestinamen-

te no escritório R&R ADVOCACIA, no computador de MARLÚCIA. 

Em outra passagem deste mesmo depoimento, GUTSON JOHNSON re-

vela que parte dos acertos do esquema eram realizados nas dependências do escri-

tório R&R ADVOCACIA, pertencente a RITA DAS MERCÊS e RODRIGO MARINHO,

no qual o denunciado RICARDO MOTTA, como chefe do esquema, tinha uma sala

reservada, consoante trecho a seguir transcrito:

GUTSON JOHNSON: Por volta de 22:03 – (...)  o escritório também
estava sendo muito visto por essa questão política, porque realmente
eram políticos demais... eram políticos de manhã, a tarde... chegou
um momento que até um cliente normal... a gente como advogado,
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os clientes ficavam até inibidos de chegar no escritório,  muitos de
carrões, deputados, o pessoal conhecido e clientes realmente não
apareciam... ficou uma forma totalmente inviável e creio eu que, na
cabeça deles dois, já estava sendo visto demais pelo Ministério Pú-
blico e pela justiça em si, NE? Porque não só... MP: Então eles já es-
tavam temendo uma visibilidade da R&R... GUTSON: Uma visibilida-
de maior... exatamente... É... Porque lá na R&R não se tratou não só
dos deputados,  iam secretários de estado também, entendeu...  no
governo da Rosalba... o próprio Sr. Carlos Augusto 2 ou 3 vezes foi
pra lá para tratar de reuniões, questões orçamentárias eram tratadas
lá, NE? O próprio Obery uma vez esteve lá também... e se tratava
pra lá... O presidente Ricardo Mota tinha a sala dele e ia pra lá e
de lá se tratavam negócios do executivo também, NE? Nunca vi a
Governadora Rosalba lá, mas o senador Garibaldi vi, O Valtinho tam-
bém... O Valtinho tinha uma ligação muito forte com o Diogo que era
o filho de... acho que advogava para ele... eu não sei bem... Valtinho
ia sempre lá para falar com Diogo... então tinha essa presença cons-
tante...  eu acho que eles se acharam...  se sentiram.....  com medo
dessa relação que todo de Natal praticamente já sabia... que era um
escritório totalmente político... até pela demanda... era um escritório
grande se você puxasse lá as coisas... tinham os advogados indivi-
duais... eu tinhas as minhas 40, 50 ações, as meninas praticamente
não tinham ações nenhuma, NE? O Diogo também tinha algumas
ações  também...  muitas  ações  também...  mas  particulares  que  a
gente saía garimpando, clientes um a um, mas o escritório em si não
nos ajudava e nem se esforçava a querer crescer como escritório de
advocacia... porque na verdade era uma função política e estratégica
deles trabalharem, NE? MP: Então o escritório para usar uma ex-
pressão sua era... tinha uma função apenas política e estratégica
lá.... das questões da Assembleia... GUTSON: É... exatamente...
das questões da Assembleia.... Exatamente. MP: Certo.

Importante destacar que RITA DAS MERCÊS e RODRIGO MARINHO,

proprietários do escritório R&R ADVOCACIA, eram servidores antigos e graduados na

estrutura administrativa da ALRN, e integraram a estrutura da organização criminosa

desde seu início, no ano de 2006, e exerciam papéis fundamentais na operacionaliza-

ção dos desvios. Pois bem, era exatamente no escritório R&R ADVOCACIA, onde era

gerada a folha de pagamento clandestina da ALRN, que o denunciado  RICARDO

MOTTA possuía uma sala para tratar de assuntos administrativos e políticos, fato

que demonstra o nível do vínculo que existia entre os três.

Assim, resta claro que o denunciado RICARDO MOTTA, quando se tor-

nou presidente da ALRN, comandava esse esquema relativo à folha de pagamento

clandestina que era rodada nas dependências do escritório R&R ADVOCACIA.

A utilização do aludido escritório como local físico para tratar dos as-

suntos políticos, administrativos e referentes ao esquema criminoso ora denunciado
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perdurou até a mudança do escritório R&R ADVOCACIA para uma sala comercial,

quando então os membros da organização criminosa passaram a se encontrar com

frequência em um dos anexos da Assembleia Legislativa na Rua Jundiaí, conforme

revelam os diálogos abaixo transcritos:

Chamada do Guardião

708443.WAV
Alvo: Rita das Mercês Reinaldo
Mídia do Alvo:55(84)99539191 IMEI:358491050326420

Data da Cha-
mada: 
01/09/2014

Hora da Cha-
mada: 15:41:00

Duração:7
8

Telefone do Interlocu-
tor:8499823449
NOME: ROSSITER E ROCHA 
ADVOGADOS
CPF:07044877000123
ENDEREÇO: RUA DR. MUCIO 
GALVAO 46 59022530 TIROL 
NATAL NA
DATA DA ATIVAÇÃO: 9/3/07 
12:00 AM
STAUTS: ATIVO

Relevância
Baixa

Transcrição: RESUMO:

HNI: Se oferece para ajudar nos trabalhos que RITA tem pra fazer (responder ofícios). RITA 
diz que aceita ajuda.
Comentário: Nesse áudio, HNI liga para dizer a RITA que se precisar de ajuda ele está dis-
posto para responder os ofícios (possivelmente ofícios do Ministério Público). RITA, diz acei-
ta a ajuda, e que eles podem se reunir às 11horas no ANEXO DA JUNDIAI, pois na ASSEM-
BLÉIA fica difícil pra se trabalhar.

Chamada do Guardião

715298.WAV
Alvo: Rita das Mercês Reinaldo
Mídia do Alvo: 55(84)99539191 IMEI: 358491050326420
Data da 
Chama-
da: 
02/09/201
4

Hora da Cha-
mada: 12:51:00

Duração:3
4

Telefone do Interlocutor: 
8488561520 Relevância: Média

Transcrição: RESUMO:

JOÃO liga para saber qual o ANEXO. RITA diz que é o da JUNDIAI.
Comentário: Nesse áudio, JOÃO liga para saber qual o ANEXO. RITA diz que é o da JUN-
DIAI. Conforme percebemos nas ligações anteriores, RITA e outros mais como por exemplo:
RODRIGO; PAULO DE TARSO; JOÃO... diante do contexto deixando nas entrelinhas uma
possível REUNIÃO no ANEXO da JUNDIAI.

Chamada do Guardião

721084.WAV
Alvo: Rita das Mercês Reinaldo
Mídia do Alvo:55(84)99539191 IMEI:358491050326420
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Data da 
Chamada: 
03/09/2014

Hora da Cha-
mada: 09:18:00

Duração:2
34

Telefone do Interlocutor:99840890
NOME: RICARDO JOSE MEIRELL 
MOTA
CPF:01228983895
ENDEREÇO: RUA ELEUSIS MAG-
NO LOPES CARDOSO, 1705 - CAN-
DELARIA, NATAL-RN, CEP: 
59064240
DATA DA ATIVAÇÃO: 4/12/11 12:00 
AM
STATUS: ATIVO

Relevância:
Alta

Transcrição:
RITA:"Alô...".
RICARDO MOTA:"Oi tudo bom!".
RITA:"Tudo!".
RICARDO MOTA:"Tá doente?"
RITA:"Gripadíssima... Aí fui ontem pegar em papel e tudo ai piorei... Ai tô esperando dá 
um tempinho aqui pra ver se eu melhoro para poder ir, conversei com PAULO ontem 
viu...".
RICARDO MOTA:"Sim!"
RITA:"Tosse...Ele já voltou de SANTANA ai passou direto no ANEXO(DA JUNDIAI) pas-
seia as informações todas pra ele".
RICARDO MOTA:"Qual".
RITA:'Do TRE...Do TRE".
RICARDO MOTA:"Do TRE, eu tive com o rapaz, o DESEMBARGADOR me apresentou o ra-
paz lá e tal e eu acho que tá sendo tomada as providência, tá refeito lá o negócio....".
RITA:"É pronto certo e ai ele tem outras informações... Ele disse com relação aquele outro 
procedimento que a gente aguardar não tinha que fazer nada, tinha conversado com o pes-
soal lá do Vice Governador!"
RICARDO MOTA:"E aí?"
RITA:"Aí queria que a ASSEMBLÉIA se posicionasse que não é interessante pra gente né, 
mais ele ia conversar com ele ontem...".
RICARDO MOTA:"Como Vice?"
RITA:'Pra dizer do que...Porque o pessoal tá escondendo dele não estão passando as infor-
mações".
RICARDO MOTA:"Hummm!"
RITA:"Aí chegou também outro pedido de informação da..Da PROCURADORIA DA... Da 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA no período de 10(dez) dias...".
RICARDO MOTA:"Sim, e o negócio de PAULO...".
RITA:"hein"!.
RICARDO MOTA:"Aquele assunto de PAULO ROBERTO..."
RITA:"Sim ele disse: "Esse aqui vamos aguardar, porque você não foi notificado ainda né...".
RICARDO MOTA:"Humm...Sei...".
RITA:"E esperar ser notificado e quando notificar, ai conversar porque tem mexer e adaptar 
o sistema nosso ao SISTEMA do TCE né ai ele disse: "Não vamos aguardar e retornar a 
conversa né", e enquanto isso vamos trabalhando", pois esse período é complicado de fazer
tudo isso né".
RICARDO MOTA:"Tá bom!Você vem pela ASSEMBLÉIA?"
RITA:"Vou mais só acho que eu só mais tarde esperar dá um tempinho pra ver se eu melho-
ro mais um pouquinho, inclusive eu vou até pedir desculpa a JARBAS porque hoje é....(INI-
TELIGÍVEL) agora de manhã né...".
RICARDO MOTA:"Eu já estou na ASSEMBLÉIA".
RITA:"É ai ver se eu vou lá pra meio dia...".
RICARDO MOTA:"Eu preciso falar com você, eu falei com RINALDO viu...!"
RITA:"Você me disse aquele dia, depois daquele dia?"
RICARDO MOTA:"Não, eu falei na posse do TRE".
RITA:"E foi...E foi...Certo...Certo!"

14/85



RICARDO MOTA:"Preciso Averiguar... Eu falo com você pessoalmente... é bom talvez mais 
tarde dá uma ligadinha pra ele...Pra ele bater um papo..ai eu disse: "olhe se eu não lhe pro-
curar é porque eu tô nessa correria...".
RITA:"Humm"
RICARDO MOTA:"De viajem..."Aí qualquer coisa a Doutora lhe procura, ai ele disse:"Tudo 
bem, qualquer coisa a gente bate um papo, mai fique tranquilo a gente resolve..." Ele 
disse...'.
RITA:"Pronto, certo".
RICARDO MOTA:"Ele disse isso mais nada, é bom mais tarde lá pra meio dia você dá uma 
ligadinha...".
RITA:"Pronto, tá certo".
RICARDO MOTA:"Diga que falou comigo, disse que encontrou com você se tem uma posi-
ção pra gente bater um papo e tal, porque ele também tá numa vida meio corrida e que eu 
também não quero mostrar muito interesse não!"
RITA:"Não...não...Também não é interessante não como PAULO diz, não adianta...É...!"
RICARDO MOTA:"Valorizar demais não...".
RITA:"Exatamente...Isso!"
RICARDO MOTA:"Mais é bom você dá uma ligada pra ele...Viu".
RITA:"Isso..Tá combinado...Até mais tarde".
RICARDO MOTA: "Tá bom! Fica com DEUS".
RITA: Até mais tarde!"

Importante  destacar  também  que  o  denunciado  RICARDO  MOTTA

também acompanhou com atenção e preocupação o desenrolar das investigações

sobre o esquema que eram conduzidas pela Promotoria de Justiça de Defesa do Pa-

trimônio Público, consoante revela os diálogos mantidos entre RITA DAS MERCÊS e

PAULO DE TARSO e entre esta e o próprio RICARDO MOTTA, a seguir transcritos:

Chamada do Guardião

603485.WAV
Alvo: Rita das Mercês Reinaldo
Mídia do Alvo:55(84)99539191 IMEI:358491050326420

Data da 
Chama-
da: 
19/08/201
4

Hora da 
Chamada: 
14:15:00

Duração:
65

Telefone do Interlocu-
tor:0418499875904
NOME: MALFIZA MEDEIROS ANDRA-
DE
CPF:59795131400
ENDEREÇO: AV DEODORO DA FON-
SECA, 240 - RIBEIRA, NATALRN, 
CEP: 59012600

Relevância: Alta

Transcrição:
RITA:"Oi querido eu estou aqui com o Presidente falando aquele assunto que eu tinha falado
com você e que se você não poderia vir logo, antes do final de semana".
PAULO:"Posso, posso...".
RITA:"Pode né ".
PAULO:"Aquele negócio sobre o MP "
RITA:"Sim...Sim...Porque esta tomando um vulto entendeu...".
PAULO:"AH! Entendi".
RITA:"Entendeu".
PAULO:"Ah! Entendi".
RITA:"Entendeu, ai era interessante se você viesse".
PAULO:"Então eu vou resolver eu vou logo amanhã.
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RITA:"Você vem logo amanhã né, pronto tá ótimo".
PAULO:"Vou ver com a agência pra ver se tem amanhã, porque hoje não tem mais voo".
RITA:"Ver com a agência, ver com agência pra tá qui do meu lado, o que for mais rápido, pra
esses lados, tá certo, tá bom amore".
PAULO: "Tá certo. Porque hoje não tem mais voo".
RITA:"Pronto tá certo, então beijos, até mais tarde".
PAULO:"Vou cair em campo e lhe aviso".
RITA:"Até mais tarde, beijos me avise".

Comentário:  Nesse áudio RITA liga solicitando que PAULO venha o mais rápido possível,
pra estar ao lado dela, pois o negócio do MINISTÉRIO PÚBLICO está se complicando.

Chamada do Guardião

604820.WAV
Alvo: Rita das Mercês Reinaldo
Mídia do Alvo:55(84)99539191 IMEI:358491050326420

Data da 
Chamada:
19/08/2014

Hora da 
Chamada: 
17:40:00

Dura-
ção:122

Telefone do Interlocutor:0418499875904
NOME: MALFIZA MEDEIROS ANDRADE
CPF:59795131400
ENDEREÇO: AV DEODORO DA FONSE-
CA, 240 - RIBEIRA, NATALRN, CEP: 
59012600

Relevância: Mé-
dia

Transcrição:
PAULO: "Alô!... Alô!...Alô!..."
RITA: "Alô"!
PAULO: "Alô!"
RITA: "Oi querido você conseguiu"?
PAULO: "Consegui chego amanhã às 16 horas?"
RITA: "Porque ai a gente manda, porque agora é longe né amigo"!
PAULO: "Agora é longe...".
RITA: " Risos".
PAULO:"Mais EDIMILSON vem me buscar".
RITA:"Ah! Mais é que o presidente disse que ia mandar o motorista e lhe pegar".
PAULO:"Mais se for então nesse caso, pra ir direto ao encontro de vocês talvez seja melhor".
RITA:"Isso..isso ".
PAULO:"Então pode mandar me pega, porque eu chego as 16:30 eu chego na GOL".
RITA:"Pronto na GOL né, tá certo".
PAULO:"Pra hoje eu não tinha condição de sair daqui.
RITA: " É isso também ficava muito em cima".
PAULO: "Tinha um voo.
PAULO:"E amanhã tinha um voo as 09 horas, mais também pra mim era complicado e ai eu 
vou as 16:30".
RITA: "Pronto".
PAULO: "Peça pra mim...Porque ai eu já vou ao encontro de vocês".
RITA: "Pronto combinado então vai ser João que vai lhe pegar viu”.
PAULO: "Tá certo, chego as 16:30".
RITA:"AS 16:30 né, é JOÃO que vai lhe pegar, porque fica melhor ele disse ligue pra PAULO 
e veja a hora, porque o motorista vai pegar ele vai chegar, porque ele fica tranquilo porque é 
longe e agora é uma caminhada boa".
PAULO:"É porque EDMILSON fica com meu carro, mais ai depois ele me leva pra casa".
RITA: "Não tranquilo depois ele lhe leva em casa".
PAULO: "Exatamente".
RITA: "Exatamente, beijos boa viagem".
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Chamada do Guardião

612696.WAV
Alvo: Rita das Mercês Reinaldo
Mídia do Alvo:55(84)99539191 IMEI:358491050326420

Data da 
Chamada:
20/08/2014

Hora da 
Chamada:
18:08:00

Duração:7
7

Telefone do Interlocutor:0418499840890
NOME: RICARDO JOSE MEIRELL MOTA
CPF:01228983895
ENDEREÇO: RUA ELEUSIS MAGNO LO-
PES CARDOSO, 1705 CANDELARIA, NA-
TAL-RN, CEP: 59064240

Transcrição:
RITA:"Oii"!
RICARDO MOTA:"Diga ai e ai"?
RITA:"Tá tudo tranquilo, já passamos aqui, PAULO é tranquilo né"
RICARDO MOTA:"Certo, você está aonde"?
RITA:"Eu estou aqui na ASSEMBLÉIA aqui ainda".
RICARDO MOTA:"Ele ainda tá ai"?
RITA:"Tá ele ainda esta qui".
RICARDO MOTA:"Eu acho que vou dá uma chegadinha ai"?
RITA:"Venha...venha tá bom eu falei que você vinha"
RICARDO MOTA:"Eita porra! É problema demais onde a gente se vira bronca...hein"!
RITA:"É mais relaxe que consegue"
RICARDO MOTA:"Me conta ai, ai vai dá tudo certo"?
RITA:"Vai..Vai...Paulo é tranquilo né, já acalmou aqui...tá mais tranquilo".
RICARDO MOTA:"Quem é que está ai você e ele só"?
RITA:"Eu, ele, MARLÚCIA, RODRIGO e OSWALDO".
RICARDO MOTA:" E quem..OSWALDO".
RITA:"OSWALDO.. certo".
RITA: "Tá bom! beijos".
RICARDO MOTA:'Tá bom, eu vou dá uma passadinha ai, tá bom, beijos".
Comentário: Nesse áudio, RICARDO MOTA liga para RITA para saber como foi a REUNIÃO.

Chamada do Guardião

610779.WAV
Alvo: Rita das Mercês Reinaldo
Mídia do Alvo:55(84)99539191 IMEI:358491050326420

Data da 
Chamada: 
20/08/2014

Hora da 
Chamada:
12:55:00

Dura-
ção:90

Telefone do Interlocutor:8499840890
NOME: RICARDO JOSE MEIRELL MOTA
CPF:01228983895
ENDEREÇO: RUA ELEUSIS MAGNO LO-
PES CARDOSO, 1705 CANDELARIA, NA-
TAL-RN, CEP: 59064240

Relevância: 
Alta

Transcrição:
RITA: "Oi"
HNI:" Diga ai o que é que há"
RITA: "Oi diga ai tudo bom"!
HNI:"Caminhando né"!
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RITA:"Tudo caminhando né"
HNI:"Diga ai"?
RITA:"Tô esperando né!PAULO chega de quatro e meia né, ai eu vou mandar pegá-lo e ele 
vem direto pra cá"
HNI:"Hum"
RITA:"Porque ele só conseguiu o voo da GOL agora de uma hora e chega agora as quatro e 
meia".
HNI:"Mais alguma novidade"?
RITA:"Não, não...não...".
HNI:"Hum "
RITA:"Não as mesmas de ontem né, ai estou aqui reunido com o pessoal pra ver o que posso
fazer".
HNI:"Converse com eles...Adriano falou com você não?
RITA:"Falou...falou...Viu".
HNI:"Tá bom!
RITA:"Tá certo"!
HNI:"Eu estou no anexo, converse com ele só vocês dois mesmo, depois me chama ai eu en-
tro e vejo e entro na conversa lá".
que eu posso fazer".
RITA:"Combinado então"!
HNI:"Um beijo então".
RITA:"Beijo".

Comentário: Nesse áudio, HNI liga para RITA para saber se tem alguma novidade. RITA diz
que não continua as mesmas e que está aguardando PAULO chegar de viagem as quatro e
meia e no final da tarde pra REUNIÃO.

Note-se que nos dois últimos diálogos transcritos, o próprio denunciado

RICARDO MOTTA fala diretamente com a pessoa RITA DAS MERCÊS, ansioso por

informações de uma reunião que ocorreria com a pessoa de PAULO DE TARSO

para tratar de como se comportar diante da investigação que estava em curso. Na

penúltima ligação, o denunciado liga procurando saber de RITA DAS MERCÊS como

foi a reunião com PAULO DE TARSO, MARLÚCIA, RODRIGO e OSWALDO ANANI-

AS para tratar questão relativa à investigação intentada pelo Ministério Público, por

meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Natal.

Noutro diálogo travado entre RITA DAS MERCÊS e PAULO DE TARSO,

alguns dias após os diálogos acima transcritos, ambos conversam sobre o desenro-

lar da investigação em curso nos autos do Inquérito Civil n.º 107/09 (cujo objeto cor-

responde aos fatos ora investigados, na esfera cível). No início do diálogo PAULO

DE TARSO refere-se a um outro assunto do presidente, no caso o denunciado RI-

CARDO MOTTA, senão vejamos:

Chamada do Guardião

706014.WAV
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Alvo: Rita das Mercês Reinaldo
Mídia do Alvo:55(84)99539191 IMEI:358491050326420

Data da 
Chamada: 
01/09/2014

Hora da 
Chamada:
10:48:00

Dura-
ção:638

Telefone do Interlocutor:8499875904
NOME: MALFIZA MEDEIROS ANDRADE
CPF: 59795131400
ENDEREÇO: AV DEODORO DA FONSECA,
240 - RIBEIRA, NATALRN, CEP: 59012600
DATA DA ATIVAÇÃO:3/16/14 12:00 AM
STATUS: ATIVO

Relevância: 
Alta

Transcrição:
RITA: "Oi querido".
PAULO DE TARSO: "Oi querida, bom dia!"
RITA: "Bom dia! tudo".
PAULO DE TARSO: "É, é a minha parte tá nas últimas mesmo".
RITA: "Oh meu Deus".
PAULO DE TARSO: "É mais, mais 86 anos".
RITA: "É, é esperado, também é esperado".
PAULO DE TARSO: "Tava até comentando aqui no teve câncer, no teve dor, no teve sofri-
mento. Só em casa (incompreensível) mais aí o médico disse que no adiantava mais nada, 
então eu tou indo pra lá".
RITA: "Certo".
PAULO DE TARSO: "Tou lhe prevenindo, já tou aqui passando aqui por Lajes".
RITA: "Certo".
PAULO DE TARSO: "Mais eu acho que devo ir lá hoje".
RITA: "Hum".
PAULO DE TARSO: "Porque...no sábado de manhã com as três pessoas do (incompreensí-
vel) daí".
RITA: "Certo".
PAULO DE TARSO: "Pelo que me contaram lá, a visita que fizeram lá, né".
RITA: "Certo, certo".
PAULO DE TARSO: "É complicado".
RITA: "É, muito".
PAULO DE TARSO: "É complicado, aí eu preciso...aí precisa se sentar".
RITA: "É".
PAULO DE TARSO: "É, pra poder...viu?"
RITA: "Certo, exatamente".
PAULO DE TARSO: "Então, o que tiver por aqui já definido, aí eu volto pra Natal pra gente 
ver".
RITA: "Pronto, tá certo, tá certo, tá combinado, porque também teve um outro probleminha 
do, do, do".
PAULO DE TARSO: "O presidente daquele outro assunto também, né. O de RAFAEL 
tem prazo?"
RITA: "Não, não, porque...eu tive conversando com...Não, tem não, tem não. E, e eu tive con-
versando com, com Desembargador de lá e tudo ".
PAULO DE TARSO: "Sim".
RITA: "E cópia, eu tou com a cópia, do, do, eu já tou com a cópia do processo, certo".
PAULO DE TARSO: "Informalmente, você pediu?"
RITA: "Foi, foi, isso".
PAULO DE TARSO: "No tem prazo ainda não?"
RITA: "Não, porque eu acho que eles no encaminharam ainda pra, pra outro lado não. Agora 
tem, tem uma informação que agente tem que ver, que aí ele que tá mais preocupado com 
isso. Se lembra daquele treinamento que agente teve com o TCE pra o sistema começarem 
e tal?"
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PAULO DE TARSO: "Me lembro, me lembro".
RITA: "Lembra?
PAULO DE TARSO: "Me lembro".
RITA: ''Pronto. Aí vai chegar aqui, eu já tou sabendo que vai chegar aqui a notificação do Pre-
sidente, de 2013 até agora. Certo? pra mandar as informações, porque os outros órgãos já 
mandaram".
PAULO DE TARSO: "Isso. Sei, a gente tinha mandado assim, é...".
RITA: " Não, a gente nem mandou, né agente nem...".
PAULO DE TARSO: "A gente num mandou, a gente no fez...".
RITA: "É porque no tinha, o sistema no tava pronto, né, agente".
PAULO DE TARSO: "Alegando qualquer...".
RITA: "Isso, exatamente".
PAULO DE TARSO: "Uma história qualquer".
RITA: "Foi, foi, exatamente, aí ficou...mais como tá se aproximando do final do ano, né aí, aí 
eu tive conhecimento que a diretora de pessoal de lá".
PAULO DE TARSO: "Rum".
RITA: "Já notificou a, a conselheira".
PAULO DE TARSO: "Rum".
RITA: "Que é a nossa jurisdição, nossa jurisdicionário dela".
PAULO DE TARSO: "Ham!"
RITA: "E que vai chegar essa notificação, entendeu, para o envio das, das informações e eu 
procurei saber também, os outros órgãos já tão encaminhando tudo inclusive...".
PAULO DE TARSO: "Mais aquele fluxo permanente?"
RITA: "Isso, não mensalmente, aquela, aquela resolução deles".
PAULO DE TARSO: "Aquela resolução deles".
RITA: "Aquela resolução deles, entendeu? aí isso que agente tem que sentar e, e discutir e , 
e a outra, outro lado conversando, eu conversei também com o pessoal que acompanhou"
PAULO DE TARSO: "Rum".
RITA: "Né, que eu acho que é muito,...talvez tenha um cunho político na história, sabe?"
PAULO DE TARSO: "Agora eu acho que é uma coisa muito profunda".
RITA: "É, é".
PAULO DE TARSO: "Eles tem todas as informações".
RITA: "Tem, tem, tem, tem, tem, tem. Olha é de 2003".
PAULO DE TARSO: "Me disseram coisas que é incríveis acreditar ".
RITA: "É de 2003 até 2009"
PAULO DE TARSO: "E mexe com aquela, como é o nome dela, aquela maluquinha que tem 
aí".
RITA: "Exatamente, começou com as duas, começou com as duas, né"
PAULO DE TARSO: "É, é".
RITA: "As duas, mas deram muita asa, né".
PAULO DE TARSO: "É".
RITA: "Deram muita asa".
PAULO DE TARSO: "Pois é, é. Aí foi interessado (incompreensível) e só isso. Fulaninha ar-
quivou isso, no arquivou não".
RITA: "Não, não, no tem nada arquivado não".
PAULO DE TARSO: "Não houve esse arquivamento não".
RITA: "Não, foi não".
PAULO DE TARSO: "Arquivado outras coisas".
RITA: "É".
PAULO DE TARSO: "Mais essa aí não".
RITA: "Esse aí não"
PAULO DE TARSO: "Esse aí agente nem sabia".
RITA:''A gente nem sabia".
PAULO DE TARSO: "Como é que a gente...".
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RITA: "Agente nem sabia, agente nem sabia desse aí".
PAULO DE TARSO: "Porque foi arquivado, só agora por causa que...".
RITA: "Agora que fizeram uma".
PAULO DE TARSO: "(Incompreensível)".
RITA: "É. Eles fizeram uma amostragem, sabe PAULO?"
PAULO DE TARSO: "Hum".
RITA: "Eles fizeram uma amostragem e pegaram servidores antigos, efetivos é...".
PAULO DE TARSO: "Hum".
RITA: "É entendeu? mais que no fundo, no fundo eu acho que o foco, o foco era a opção 2".
PAULO DE TARSO: "Rá".
RITA: "Sabe?"
PAULO DE TARSO: "Certo".
RITA: "É a opção 2".
PAULO DE TARSO: "Certo, porque eu acho...".
RITA: "Como é que funcionava, como é que funcionava os setores".
PAULO DE TARSO: "Certo".
RITA: "Como funcionava, entendeu? o a o, o pessoal do banco".
PAULO DE TARSO: "Certo".
RITA: "Foi muito esclarecedor, entendeu, foi".
PAULO DE TARSO: "É isso aí que eu preciso saber que ele teve lá".
RITA: "É, foi muito foi muito esclarecedor, foi, muito esclarecedor, entendeu?"
PAULO DE TARSO: "Tá bom".
RITA: "Esclareceu tranquilamente as informações. As informações que eu tenho é que foi 
muito esclarecedor as informações que o banco pediu".
PAULO DE TARSO: "(incompreensível)".
RITA: "Agora a forma como se comportaram lá".
PAULO DE TARSO: "Rum".
RITA: "É que alguns...aí realmente precisa ser conversado".
PAULO DE TARSO: "Porque no é, porque todo mundo no é igual, né".
RITA: "Não".
PAULO DE TARSO: "E nem tem o discernimento e o.... ".
RITA: "Isso".
PAULO DE TARSO: "E a capacidade de, né ".
RITA: "E, e já vai na pressão, né".
PAULO DE TARSO: "E já vai...exatamente".
RITA: "Eu tava conversando, eu tava conversando agora, agora a pouco, com, com ELGA, 
com ELGA foi também, né".
PAULO DE TARSO: "Ram".
RITA: "Aí ela disse: 'não foi tranquilo tudinho', só que teve a, a, a figura principal".
PAULO DE TARSO: "(Incompreensível)".
RITA: "Já foi topando lá, sabe, é, reclamando porque tava demorando porque fazia desde do 
sei que hora que tava lá, aí, aí a, a coordenadora, a chefe lá do procedimento já veio saber 
quem tava reclamando".
PAULO DE TARSO: "Rum".
RITA: "E ela soltando piada lá pro, pro a pessoa lá, né...que devia fazer um iterante lá na as-
sembleia, quer dizer já, já criou um clima".
PAULO DE TARSO: "É".
RITA: "Já, já criou um clima".
PAULO DE TARSO: "Certo".
RITA: "Já criou um clima, entendeu, já criou um clima. E eu acho que essa aí pode ser que 
tenha um procedimento, sabe que vai vim pra assembleia necessariamente vai vim pra as-
sembleia essas coisas, o pedido de".
PAULO DE TARSO: "É".
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RITA: "O pedido de, de informação, né. E teve algumas omissões, né".
PAULO DE TARSO: "É agora, agora...".
RITA: "Da parte desse povo ".
PAULO DE TARSO: "Tem informações que são incríveis".
RITA: "São, são, são".
PAULO DE TARSO: "Detalhes".
RITA: "São, tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo".
PAULO DE TARSO: "Tanto é que eu acho que não adianta conversa, isso aí no, no regride 
não".
RITA: "Não, não".
PAULO DE TARSO: "Conversa, falar com (incompreensível) tá muito profundo".
RITA: "Agora eu conversando com o advogado que acompanhou, que acompanhou e tudo 
ele fez um resumo e ele disse: ' olhe doutora, inclusive isso aí já prescreveu, por isso que era
pressa de ouvir todo mundo até aquela data, né'. Porque a portaria era de, de julho de 2009".
PAULO DE TARSO: "Rum".
RITA: "A portaria que abriu o procedimento, né. Aí ela disse: 'vamo ver e tal no sei o quê, 
sabe?' "
PAULO DE TARSO: "Ele disse que está preste a quê?"
RITA: "A prescrever".
PAULO DE TARSO: "Rum".
RITA: "A prescrever, tá certo".
PAULO DE TARSO: "De 2003 pra cá?"
RITA: "De 2003 pra cá, o procedimento é de 2009, passou 2009 pra cá. A primeira coisa que 
fizeram no processo".
PAULO DE TARSO: "O problema é que pode até haver uma ilegalidade nesse, nesse prazo, 
mas o problema é que enquanto tá sobre sigilo, é na hora que agente reclamar de sigilo ou 
de querer ter acesso, saber exatamente o que é. Quebra o sigilo pra eles também, aí você 
sabe, é complicado (incompreensível)".
RITA: "É, exatamente, ele disse, ele disse: 'tem muita coisa que pode'. Aí eu disse:'vamos 
acalmar' olhe, porque por exemplo, vamos acalmar. De LEILA, por exemplo, de LEILA foi, aí 
ela disse: 'olhe doutora eu passei uns dias sem dormir, o negócio veio na minha casa aberto, 
o ofício, meu marido viu, meu filho de 17 anos, pensa logo que é, é...eu fiquei apavorada. Se 
a senhora me perguntar de PRIMÊNIA imagine de PRIMÊNIA e de ZEZO. Você lembra de 
PRIMÊNIA e de ZEZO' "
PAULO DE TARSO: "Mais menino".
RITA: "Pois é, de PRIMÊNIA e de ZEZO porque ela tinha procuração pública PRIMÊNIA. Ela 
disse: 'tinha eles moram em Martins eu que pagava as conta dela, tinha a procuração, paga-
va, tal, a senhora me deixar dois dias sem dormir por conta disso' ".
PAULO DE TARSO: "Você ver que eles tem tudo".
RITA: "Tudo".
PAULO DE TARSO: "Agora não tem o rumo".
RITA: "Tem não, tem não, tem não, tem não"
PAULO DE TARSO: "Agora que tem tudo tem".
RITA: "Tem, tem, tem, tem".
PAULO DE TARSO: "Agora de ZEZO".
RITA: "De ZEZO já (incompreensível) ZEZO morreu, PRIMÊNIA já morreu eu acho".
PAULO DE TARSO: "PRIMÊNIA morreu. Primeiro que faz mil anos que saiu daí".
RITA: "Foi. E ela disse: 'eu tinha procuração, porque eles moram em Martins e eu quem pa-
gava as conta dela e outa coisa. Eu sou coordenadora financeira eu posso ter errado, posso, 
qualquer pessoa pode errar, né, qualquer coisa ninguém é infalível né''.
PAULO DE TARSO: ''É".
RITA: '' 'Agora eu um passei dois dias sem, sem dormir eu gostaria que fosse consignado aí' 
''.
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.PAULO DE TARSO: "Ah!"
RITA: " 'Que eu me senti constrangida, constrangida do, do documento chegar aberto na mi-
nha casa, meu marido deixou em cima da mesa, meu filho viu de 17 anos, tá achando que eu
tinha cometido um dos maiores crimes', né, aí ela disse: 'você que registre?', aí ela disse: 
'quero que registre'. E tem muita coisa assim que eles... eu acho que o foco em um só".
PAULO DE TARSO: "É".
RITA: "O foco é um só, entendeu".
PAULO DE TARSO: "É incrível".
RITA: "Aí".
PAULO DE TARSO: "Tanto jantar, tanto almoço".
RITA: "Hein?"
PAULO DE TARSO: "Tanto jantar, tanto almoço".
RITA: "Pois é, exatamente, exatamente".
PAULO DE TARSO: "Resolve nada".
RITA: "Exatamente, exatamente".
PAULO DE TARSO: "Oh querida beijo pra você".
RITA: "Tá bom, vá meu filho, vá, vá".
PAULO DE TARSO: "...(incompreensível)".
RITA: "Tá certo, combinado então, me dê notícias, beijo".
PAULO DE TARSO: "Tá, tchau!"
RITA: "Tá, tchau!"

Os diálogos acima demonstram uma perfeita interação entre o denunci-

ado RICARDO MOTTA e as pessoas de RITA DAS MERCÊS e PAULO DE TARSO,

como também que ele, o denunciado, possuía pleno conhecimento do esquema

criminoso e demonstrava grande apreensão com o desenrolar das investiga-

ções conduzidas pelo Ministério Público.

Por outro lado, na busca e apreensão realizada nas dependências da

ALRN, foi apreendido o computador utilizado pela Coordenadora do Setor de Recur-

sos Humanos LUIZA DE MARILLAC, no qual foi encontrado o arquivo “HE.xls”, den-

tro de uma pasta nominada FANTASMA FILME5. No aludido arquivo consta uma pla-

nilha consolidada contendo uma extensa relação de pessoas nomeadas e as res-

pectivas indicações, consistindo notável evidência da colocação de “fantasmas” na

Folha de Pagamento da Assembleia Legislativa, para acomodação de interesses po-

líticos.

Pois bem, nessa planilha, como dito, o denunciado RICARDO MOTTA

aparece como sendo o responsável pela indicação de 215 (duzentos e quinze) pes-

soas, conforme pode ser verificado a partir da análise da planilha HE.xls, localizada

na pasta “Fantasma Filme”, arquivo encontrado no computador da Coordenadora de

5 A planilha HE.xls, encontrada na evidência A087MD001, está localizada na pasta “Fantasma Filme”,
no DVD02 do RTN n.º 040/2015, cujo caminho é: Lote 1 - dvd 2\A0807MD001\Questão 1\Planilhas\1\
[root]\Users\luiza de marillac\Desktop\hd\fantasma filme\HE.xls
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Recursos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte,

LUIZA DE MARILLAC (evidência A087MD001), durante o cumprimento do mandado

de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Natal/RN. 

Não há como negar, portanto, que o denunciado RICARDO MOTTA in-

tegrava a organização criminosa e, no papel de Presidente da Assembleia Le-

gislativa, exerceu a posição de comando da referida organização durante o período

de 2011 a 2015.

Por outro lado, as pessoas de  RITA DAS MERCÊS REINALDO BE-

ZERRA, MARLÚCIA MACIEL RAMOS DE OLIVEIRA, RODRIGO MARINHO NO-

GUEIRA FERNANDES, LUIZA DE MARILLAC, PAULO DE TARSO FERNANDES,

OSWALDO ANANIAS PEREIRA JÚNIOR e ANA PAULA DE MACEDO MOURA de-

sempenhavam suas tarefas na estrutura da organização criminosa.

A pessoa de RITA DAS MERCÊS REINALDO BEZERRA ocupava uma

posição de cogestora da organização junto com o denunciado  RICARDO MOTTA.

Era uma espécie de “segundo no comando”, responsável por receber a relação de

pessoas a serem inseridas na folha de pagamento da ALRN e comandar as ações

concretas do desvio. Na divisão de tarefas da organização, a execução burocrática

do esquema era realizada pelas pessoas de MARLÚCIA MACIEL RAMOS DE OLI-

VEIRA, RODRIGO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES, LUIZA DE MARILLAC,

os quais se encarregavam das providências burocráticas para implementação dos

desvios, como a inclusão em folha dos “servidores fantasmas”, a emissão e a distri-

buição dos cheques salário.

Para possibilitar os saques dos cheques salário sem a presença do be-

neficiário constante do título, entrava em ação a pessoa de  OSWALDO ANANIAS

PEREIRA JÚNIOR, gerente da agência do Banco Santander da ALRN. Por fim, a

pessoa de  PAULO DE TARSO FERNANDES era o responsável pela  orientação e

resolução das questões jurídicas e ANA PAULA DE MACEDO MOURA era uma es-

pécie de secretária de RITA DAS MERCÊS no esquema criminoso.

O detalhamento da participação de  RITA DAS MERCÊS REINALDO

BEZERRA,  MARLÚCIA MACIEL RAMOS  DE  OLIVEIRA,  RODRIGO  MARINHO
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NOGUEIRA FERNANDES, LUIZA DE MARILLAC, PAULO DE TARSO FERNAN-

DES, OSWALDO ANANIAS PEREIRA JÚNIOR e ANA PAULA DE MACEDO MOU-

RA na estrutura foi realizado exaustivamente na denúncia apresentada pela Promo-

toria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Natal perante o juízo da 8ª Vara

Criminal da Comarca de Natal, consoante cópia constante do procedimento inves-

tigatório criminal nº 034/2017, que acompanha esta denúncia.

Assim, apenas de maneira sintética será registrada a participação des-

sas pessoas na organização criminosa, consoante descrição a seguir:

RITA DAS MERCÊS REINALDO, na condição de Procuradora-Geral

da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, associou-se com outras

pessoas em uma organização criminosa devidamente estruturada e com ní-

tida divisão de tarefas, com a finalidade de obter vantagem de cunho patri-

monial em seu benefício ou de terceiros, mediante desvio de vultosa quantia

subtraída dos cofres da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do

Norte, no período compreendido entre 2006 e agosto de 2015. 

 Ademais, no interregno de 2006 a 2011, valendo-se da função públi-

ca que ocupava e em concurso com demais funcionários públicos do referi-

do órgão, entabulou esquema criminoso objetivando desviar recursos públi-

cos, em benefício próprio e de terceiros, mediante a inserção fraudulenta de

pessoas nas folhas de pagamento do dito órgão. Seu papel era de coordenar

a organização, definindo as estratégias para a inserção de servidores fantas-

mas na folha de pagamento da AL/RN, arregimentando familiares seus e de

pessoas de seu vínculo pessoal para o esquema, desviando em seu favor e

em prol de terceiros os valores referentes aos vencimentos desses servidores

fictícios.

MARLÚCIA MACIEL RAMOS DE OLIVEIRA, na condição de Chefe

do Núcleo de Administração e Pagamento de Pessoal da AL/RN, setor que

concentra a gestão de pagamentos do dito órgão, associou-se com outras

pessoas em uma organização criminosa devidamente estruturada e com ní-

tida divisão de tarefas, com a finalidade de obter vantagem de cunho patri-

monial em seu benefício ou de terceiros, mediante desvio de vultosa quantia

subtraída dos cofres da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do

Norte, no período compreendido entre 2006 e agosto de 2015. 

No período de 2006 a 2011, valendo-se da função pública que ocupa-

va e em concurso com demais funcionários públicos do referido órgão, enta-
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bulou esquema criminoso objetivando desviar recursos públicos, em benefí-

cio próprio e de terceiros, mediante a inserção de servidores fictícios nas fo-

lhas de pagamento do dito órgão. Cabia a MARLÚCIA a elaboração das fo-

lhas de pagamento, tendo autorização para debitar as contas bancárias da As-

sembleia destinadas a pagamento de pessoal, bem como confeccionar a DIRF

(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) anual desse mesmo ór-

gão, inserindo ou excluindo servidores dessas listagens conforme os propósi-

tos da organização criminosa.

RODRIGO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES, na condição de Se-

cretário Administrativo da AL/RN, associou-se com outras pessoas em uma

organização criminosa devidamente estruturada e com nítida divisão de ta-

refas, com a finalidade de obter vantagem de cunho patrimonial em seu be-

nefício ou de terceiros, mediante desvio de vultosa quantia subtraída dos

cofres da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, no pe-

ríodo compreendido entre 2006 a agosto de 2015. 

 No período de 2006 a 2011, valendo-se da função pública que ocu-

pava e em concurso com demais funcionários públicos do referido órgão,

entabulou esquema criminoso objetivando desviar recursos públicos, em be-

nefício próprio e de terceiros, mediante a inserção fraudulenta de pessoas

nas folhas de pagamento do dito órgão. Cabia a RODRIGO controlar e emitir

os cheques para pagamento de servidores incluídos ilicitamente nas folhas de

pagamento da Casa Legislativa. 

LUIZA DE MARILLAC, na condição de servidora lotada na Procurado-

ria e posteriormente no Setor de Recursos Humanos da Assembleia Legislati-

va, associou-se com outras pessoas em uma organização criminosa devida-

mente estruturada e com nítida divisão de tarefas, com a finalidade de obter

vantagem de cunho patrimonial em seu benefício ou de terceiros, mediante

desvio de vultosa quantia subtraída dos cofres da Assembleia Legislativa do

Estado do Rio Grande do Norte,  no período compreendido entre 2006 a

agosto de 2015. 

No período de 2006 a 2011, valendo-se da função pública que ocupa-

va e em concurso com demais funcionários públicos do referido órgão, enta-

bulou esquema criminoso objetivando desviar recursos públicos, em benefí-

cio próprio e de terceiros, mediante a inserção fraudulenta de pessoas nas

folhas de pagamento do dito órgão. Cabia a  LUIZA DE MARILLAC, junto

com MARLÚCIA MACIEL, organizar as planilhas com os nomes dos servi-

dores fantasmas e posteriormente a elaborar os atos internos que possibili-

taram a inclusão ilícita dos mesmos nas folhas de pagamento da Casa Le-
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gislativa.

OSWALDO ANANIAS PEREIRA JÚNIOR,  na condição de Gerente

da agência do banco SANTANDER instalada nas dependências da Assem-

bleia Legislativa, associou-se com outras pessoas em uma organização cri-

minosa devidamente estruturada e com nítida divisão de tarefas, com a fina-

lidade de obter vantagem de cunho patrimonial em seu benefício ou de ter-

ceiros, mediante desvio de vultosa quantia subtraída dos cofres da Assem-

bleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, no período compreendi-

do entre 2006 a agosto de 2015. 

No período de 2006 a 2011, em conluio com funcionários públicos As-

sembleia Legislativa entabulou esquema criminoso objetivando desviar re-

cursos públicos, em benefício próprio e de terceiros, mediante a inserção

fraudulenta de pessoas nas folhas de pagamento do dito órgão. Cabia a

OSWALDO o responsável pela operacionalização do esquema de desvios

dentro da instituição financeira, autorizando o pagamento de cheques vio-

lando a Lei 7.357/85, tendo, a exemplo dos demais membros, arregimenta-

do pessoas do seu núcleo familiar, para o esquema de desvio de recursos

públicos6

PAULO DE TARSO PEREIRA FERNANDES, na qualidade de Con-

sultor  Jurídico contratado pela  AL/RN,  associou-se a  outras pessoas em

uma organização criminosa devidamente estruturada e com nítida divisão

de tarefas, com a finalidade de obter vantagem de cunho patrimonial em seu

benefício ou de terceiros, mediante desvio de vultosa quantia subtraída dos

cofres da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, no pe-

ríodo compreendido entre 2006 a agosto de 2015. Cabia a PAULO DE TAR-

SO municiar os demais membros com assessoramento jurídico, apontando

soluções dentro do arcabouço legal que viabilizasse os intentos da organi-

zação. Igualmente, arregimentou pessoas do seu núcleo familiar e pessoal,

para o esquema de desvio de recursos públicos (este último fato será objeto

de denúncia própria).

ANA PAULA DE MACEDO MOURA, na condição de secretária parti-

cular de RITA DAS MERCÊS, associou-se com outras pessoas em uma or-

ganização criminosa devidamente estruturada e com nítida divisão de tare-

fas, com a finalidade de obter vantagem de cunho patrimonial em seu bene-

fício ou de terceiros, mediante desvio de vultosa quantia subtraída dos co-

fres da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, no perío-

do compreendido entre 2008 a agosto de 2015. Trata-se de um dos braços

6 Sendo este último fato objeto de denúncias vindouras.
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operacionais da organização criminosa.

Como se pode perceber, o denunciado RICARDO MOTTA, e as pesso-

as de  RITA DAS MERCÊS REINALDO BEZERRA, MARLÚCIA MACIEL RAMOS

DE OLIVEIRA,  RODRIGO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES, LUIZA DE MA-

RILLAC, PAULO DE TARSO FERNANDES, OSWALDO ANANIAS PEREIRA JÚNI-

OR e ANA PAULA DE MACEDO MOURA integraram um grupo estável e permanen-

te, estruturalmente ordenado e com divisão de tarefas, voltado para o cometimento

de crimes de peculato (art. 312,  caput do Código Penal), entre os anos de 2011 a

2015, pelo que praticaram o delito tipificado no art. 2º,  caput, c/c art. 1º, da Lei nº

12.850/2013.

3 – O PECULATO E A SUA DINÂMICA (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL).  

A análise pormenorizada da microfilmagem dos mais de 20 mil cheques

(para pagamento de salário) emitidos pela Assembleia Legislativa no período investiga-

do (contas públicas, ressalte-se, mantidas junto ao Banco SANTANDER), permitiram

vislumbrar um padrão de comportamento alheio à dinâmica operacional seguida por

instituições financeiras, onde determinadas pessoas recorrentemente sacavam che-

ques originariamente emitidos em favor de outras, com e sem procuração ou endos-

so e com a anuência do Gerente do Banco SANTANDER.

Essa análise dos cheques confirmou as movimentações atípicas comuni-

cadas no Relatório de Inteligência Financeira elaborado pelo COAF, uma vez que havia

uma inafastável interseção de algumas pessoas apontadas como sacadores de grande

volume de dinheiro em espécie das contas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio

Grande do Norte, as quais figuravam como sacadores desses cheques em nome de

terceiros beneficiários.

A partir dessa análise foi possível comprovar que o modus operandi ado-

tado pela organização criminosa foi o de inserir servidores “fantasmas” em cargos de

natureza precária e temporária integrantes do quadro de pessoal da aludida Casa Le-

gislativa e dissimular seus respectivos pagamentos lançando mão do meio mais contu-

maz adotado à época, que era o “cheque salário”. Para tanto, promoveram a inclusão

dos nomes de parentes, amigos ou de pessoas próximas (ex. funcionários de casa) na
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folha de pagamento da Assembleia Legislativa com a indicação do cargo ou função

ocupada e o setor de lotação, sem que, para isso, qualquer dos beneficiários tenha

precisado dar um só dia de expediente e, ao final de cada mês, liberaram o respectivo

cheque salário, cujo saque, muitas vezes, nem era realizado pelo próprio beneficiário,

mas sim por algum integrante da organização criminosa, ou por alguém a seu mando,

para garantir o acesso imediato ao dinheiro.

Para facilitar o funcionamento do esquema criminoso era importante a

manutenção do pagamento de parte da folha de pessoal da ALRN por meio de che-

que salário. Neste ponto, ressalte-se que a assunção do Banco SANTANDER (anti-

go Banespa) à condição de detentor de parte da folha de pagamento da Assembleia

Legislativa Estadual veio condicionada ao fornecimento do produto bancário “che-

que salário”, fato este que, inclusive, foi a mola propulsora para a transformação do

simples PAB então existente ao status de agência, como também para a respectiva

indicação de OSWALDO ANANIAS ao cargo de gerente-geral desta.

De fato, a construção desse cenário foi determinante para que os planos

escusos da organização criminosa pudessem ser implementados de maneira exitosa.

Dessa forma,  RITA DAS MERCÊS REINALDO, MARLÚCIA MACIEL

RAMOS DE OLIVEIRA, LUIZA DE MARILLAC, RODRIGO MARINHO NOGUEIRA

FERNANDES E PAULO DE TARSO FERNANDES, juntamente como o denunciado

RICARDO MOTTA, pelo menos no período de 2011 a 2015, orquestraram um es-

quema de desvio de recursos públicos valendo-se dos cargos que ocupavam, sem

esquecer,  a  toda  evidência,  do  apoio  indispensável  fornecido  por  OSWALDO

ANANIAS PEREIRA JÚNIOR, viabilizando a fase final do desvio dos recursos, a partir

da flexibilização ardilosa de alguns procedimentos bancários.

Aliás, foi exatamente essa anômala rotina bancária criada a partir da

flexibilização de certos procedimentos que fomentou ainda mais o uso por grande

parte dos servidores da Casa Legislativa Estadual do cheque salário, visto que, além

de outras particularidades, não precisava o próprio beneficiário ir ao banco sacar seu

pagamento, podendo pessoa diversa a seu mando, na posse do referido título, reti-

rar o respectivo montante, consoante bem frisou em seu depoimento a funcionária

do SANTANDER, LUANA BANDEIRA.
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Essa praxe bancária foi igualmente ratificada, em depoimento prestado

ao Ministério Público, por RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO, já referido, e por

alguns servidores da Assembleia Legislativa que confirmaram terem sacado cheques

salário por outros colegas de trabalho sem que existisse endosso ou procuração lhes

outorgando poderes para tal fim, tendo ainda destacado o fato comum da necessária

aposição da rubrica por parte da “Dra. Rita” no verso dos mesmos, conforme se de-

preende a seguir:

“(...) que retifica seu depoimento para afirmar que certa vez Dra. Rita real-
mente sacou um cheque no valor de R$ 32 mil reais mesmo sem procura-
ção para tanto; que recebeu o dinheiro, em espécie, das mãos de Dra.
Rita; que acredita que isso só foi possível porque Dra. Rita é uma funcio-
nária muito antiga e conhecida da AL com trânsito na agência do SAN-
TANDER;(...) Grifos acrescidos (Depoimento prestado por Bruno Maciel de Oli-
veira) 

“(...) que eventualmente sacava os cheques de sua mãe, a sra. MARIA ELIE-
TE; que esta endossava o título e a depoente sacava pela sua a mãe; que
apresentado o cheque 035916 do SANTANDER emitido em favor de MARIA
ELIETE, a depoente reconhece a sua assinatura no verso do título e a assina-
tura de Dra. Rita; que acredita que o gerente tenha pago o cheque após a
Dra. Rita colocar a sua própria assinatura; que se recorda que isso de
fato ocorreu certa vez; que conhece ELIONAI BEZERRA DUARTE (é ex cu-
nhado da depoente) e JOSÉ EVANDRO DUARTE SOBRINHO; que ambos
trabalhava no Gabinete de Robinson Farias mas na parte de articulação políti-
ca pelo interior do estado;  que conhece RODRIGO SALUSTINO CYRO COS-
TA (ele é sobrinho da ex esposa de Robinson Farias, a Sra. Nina Salustino);
que acredita que o mesmo ainda hoje trabalhe no setor de informática;  que
conhece DIVAIZA ATALIBA FERNANDES e NATALIA SILVA DE QUEIROZ
não se recordando o setor em que as mesmas trabalhavam; que se recorda
que foi a depoente que as convidou para trabalhar na AL mas que depois não
soube em que setor as mesmas foram lotadas; que Natalia era esposa de
José Evandro Sobrinho; que Divaíza era irmã de José Evandro Sobrinho; que
não se recorda do nome da pessoa de IZABEL COSTA DE ARAÚJO;  que atri-
bui ao fato de sacar os cheques emitidos em favor das pessoas acima nomina-
das apenas como um favor aos beneficiários dos cheques; que isso era feito
de maneira muito informal, muitas vezes prescindindo de procuração.” -
Grifos acrescidos (Depoimento prestado por Débora Kátia Medeiros de Morais)

“(...)que apresentado o cheque de no. 045980 do SANTANDER em que consta
no verso a assinatura da depoente seguida da rubrica de Dra. Rita, a depoente
esclarece que possivelmente isso aconteceu como forma de que ZEZINHO
(funcionário da Procuradoria) sacasse o cheque já que a depoente não deseja-
va permanecer na fila; que muitas vezes o próprio office boy pedia a assi-
natura de Dra. Rita já que a mesma era uma autoridade na Casa e, assim,
viabilizava o saque do cheque por terceiros; (…)  que não tem amizade
pessoal com UBALDO, sendo apenas um colega de trabalho; que não
tem conhecimento do mesmo ter sido procurador da mãe da depoente,
não descartando a hipótese do mesmo ter sacado, mesmo sem qualquer
instrumento de mandato, na época em que trabalhava no gabinete do De-
putado Robinson”- Grifos acrescidos (Depoimento prestado por Magaly Cris-
tina da Silva) 

De fato, quando da análise de alguns dos cheques salário, foi verificado
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que em seus versos constavam recorrentemente assinaturas de RITA DAS MERCÊS,

JOSÉ DE PÁDUA, RODRIGO MARINHO e de MARLÚCIA ou a informação “confirma-

do com MARLÚCIA – NAPP e número de telefone” ou, ainda, “confirmado com Rita”,

como se fossem os responsáveis por autorizar os saques das quantias nominais dos

cheques por terceiros.

E,  na  mesma  situação,  tem-se  ainda  a  participação  de  OSWALDO

ANANIAS, gerente do Banco SANTANDER, visto que, como ele mesmo confirmou em

depoimento ao Ministério Público (trechos abaixo), todos os cheques sacados na aludi-

da agência passavam pelo seu aval para ratificar o pagamento, ou seja, era mais um

dos responsáveis por autorizar os saques das quantias nominais dos cheques por ter-

ceiros:

OSWALDO ANANIAS: “01min12seg(...)  Promotor: O senhor é funcionário do
banco SANTANDER há quanto tempo? Oswaldo: Há 28 anos. Promotor: 28
anos? OSWALDO ANANIAS: 28 anos. Promotor: O senhor passou por quais
agências? OSWALDO ANANIAS: Passei pela agência Natal que, na época, era
a única que existia. Eu sou concursado do antigo banco do Estado de São
Paulo-BANESPA, e, após a privatização, eu continuei na instituição SANTAN-
DER. E acerca de 8 anos, 7, 8 anos, mais ou menos, estou na agência da As-
sembleia porque antigamente era um PAB vinculado à agência e houve uma
desvinculação, tornando agência e eu fui convidado a ser o gerente-geral de lá.
(...) 
07min58seg  -  OSWALDO  ANANIAS:  Porque,  na  verdade,  como  ge-
rente-geral todo... Mas assim, todos os cheques independentes são assi-
nados por mim. Se um cliente for ao caixa e fizer a tratativa toda, no final
do dia, o caixa necessariamente passa para eu dar os vistos e encontros
(compreendido pelo analista)

Portanto, essa prática contava com o aval do gerente da agência do

Banco SANTANDER, OSWALDO ANANIAS PEREIRA JÚNIOR, pessoa do círculo

íntimo de amizade de RITAS MERCÊS.

No depoimento prestado por GUTSON JOHNSON, o mesmo descreve

como se processava a dinâmica para o desvio dos recursos públicos por meio dos

cheques salários, qualificando-o como “algo simples, sem burocracia”:

(...) MP: (...) Eu queria que você me dissesse… Você sabe me dizer como era
esse esquema?  GUTSON: mais ou menos, assim era uma documentação
muito simples, uma conta bancaria, CPF né? E um comprovante de endereço
qualquer daqui da região de Natal, eram levados esses nomes para… para a
Rita, a Rita repassava para a Marilac, se reunia com Marlucia e Marlucia im-
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plantava na folha normalmente uma coisa simples, ne? Tinha o aval do Osval-
do que também não criava nenhum tipo de empecilho nem questionamentos,
simplesmente os nomes batiam aqueles nomes e ele também não questiona-
va e efetuava os pagamentos, não tinha nenhuma dificuldade de contratação,
contratação simples, sem burocracia” (...)

Ainda no que tange a OSWALDO ANANIAS, é visível o tanto quanto

ele se arriscava, violando regras institucionais e até mesmo normas do Banco Cen-

tral do Brasil para “viabilizar” os pagamentos dos cheques salários. Consoante as

imagens a seguir, é possível observar que recorrentemente OSWALDO ANANIAS

autoriza o pagamento de cheques nominais a terceiros única e exclusivamente com

a rubrica de RITA, RODRIGO ou MARLÚCIA, sem qualquer atendimento à cadeia de

endossos ou, tampouco, com referência à existência de procurações para tanto.
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Perceba-se que nos cheques acima constam tão somente a rubrica da

pessoa de RITA DAS MERCÊS. Imediatamente ao lado consta a assinatura do Ge-

rente do Banco SANTANDER, OSWALDO ANANIAS, com o respectivo carimbo.

O cheque abaixo, cuja microfilmagem foi enviada com baixa qualidade,

estando pouco legível, foi emitido em favor de DIOGO CUNHA LIMA FERNANDES,

filho de RODRIGO MARINHO, cuja rubrica foi aposta no verso do título, sendo a

mesma constante na chancela existente no rosto do documento.
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Ademais, com o avançar das investigações, foi possível observar através do

acesso aos dados bancários de vários investigados, que ambos sistemas de pagamen-

to de pessoal, tanto de cheque salário como de crédito em conta-corrente, alimenta-

vam os desvios, sendo utilizados, muitas vezes, concomitante e não alternativamente.

Para efeito da presente denúncia, serão abordados os vínculos familiares

de RITA DAS MERCÊS e JOSÉ DE PÁDUA. Os demais beneficiários serão objeto

de ações penais diversas, referentes a diversos núcleos que aderiram e se acopla-

ram a este núcleo estável da organização criminosa.

Importante destacar que o denunciado  RICARDO MOTTA, na condição

de chefe da organização criminosa, bem como as pessoas de MARLÚCIA MACIEL

RAMOS DE OLIVEIRA, LUIZA DE MARILLAC e RODRIGO MARINHO NOGUEIRA

FERNANDES, na condição de integrantes do esquema criminoso, concorreram deci-

sivamente para a prática dos crimes de peculato que se descreverá a seguir.

3.1. DOS CRIMES DE PECULATO PRATICADOS EM FAVOR DE RITA DAS MER-

CÊS E DE SEUS FAMILIARES SOB OS AUSPÍCIOS DO DENUNCIADO RICARDO

MOTTA NO COMANDO DO ESQUEMA

O afastamento do sigilo bancário de RITA DAS MERCÊS no período com-

preendido entre anos de 2006 e 2011 evidenciou que transitaram nas contas de sua

titularidade valores absolutamente desproporcionais àqueles percebidos por ela a tí-

tulo de vencimentos pela Assembleia Legislativa.

Aliado a isso, o cotejo de um expressivo número de cheques emitidos

pelo Legislativo no mesmo lapso temporal mostrou que grande parte deles continha

em seu verso a rubrica de RITA DAS MERCÊS, a inscrição “Dra. Rita” ou a indica-

ção de que a mesma sacou o valor do cheque mediante procuração.
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No lapso temporal correspondente aos anos de 2006 - 2011, foram rastre-

ados 4437 cheques emitidos pela Assembleia Legislativa e sacados por RITA DAS

MERCÊS REINALDO, cheques esses nos quais não constava seu nome como be-

neficiária, ou seja, não eram nominativos a ela e que contabilizaram o montante de

R$ 2.627.900,47. Somando-se a eles os cheques nos quais RITA DAS MERCÊS

consta como beneficiária (98 cheques), acrescidos dos créditos em conta (22 transa-

ções), atinge-se a impressionante cifra de R$ 5.291.093,98 (cinco milhões, duzentos

e noventa e um mil e noventa e três reais e noventa e oito centavos).

Por sua vez, se agregarmos esse montante total recebido diretamente por

RITA DAS MERCÊS, ao que foi sacado diretamente por seus familiares e de JOSÉ

DE PÁDUA - R$ 466.951,37 - atinge-se a quantia de R$ 5.758.045,35 (cinco milhões

setecentos e cinquenta e oito mil e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

O montante dos recursos recebido por RITA DAS MERCÊS oriundos da

Assembleia Legislativa pode ser assim traduzido:

7 Saliente-se que essa quantidade é apenas uma fração do universo dos cheques, tendo em vista que
houve corte de valor na requisição das microfilmagens, além de uma quantidade expressiva de títulos
ilegíveis remetidos pelo Banco SANTANDER.
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A figura ilustra a maneira como se efetivou a distribuição dos valores pagos

em cheque, sendo possível visualizar o modus operandi de recebimento desses re-

cursos por meio desses títulos. 

Ao analisar a forma como foram pagos os cheques observou-se que uma

parte deles foi endossada em favor de RITA DAS MERCÊS, outra parte foi sacada

mediante procuração. Entretanto, uma parcela expressiva de cheques foi desconta-

da sem qualquer autorização do beneficiário via endosso ou procuração.

Vale pontuar que o uso dessas procurações era algo tão disseminado que já

existia uma minuta padrão no setor de pagamento, tendo este modelo, inclusive,

sido enviado por e-mail à Rita das Mercês, em 2008, pelo servidor lotado no NAPP,

Sidney de Macêdo Alves:

From: Sidney de Macêdo Alves <smacedo@rn.gov.br>
Subject: Procuração
To:  rita_das@uol.com.br

Data: 27/06/2008 09:49

Bom dia Rita, através deste estou te enviando o modelo de procuração que dispo-
mos aqui no núcleo.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Sidney
NAPP - AL/RN 

1Anexo: PROCURAÇÃO. Doc 20,5KB

P  R  O  C  U  R  A  Ç  Ã  O

Pelo presente instrumento particular de procuração, eu , residente e domiciliado na ,
nacionalidade: , estado civil, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo(a), CPF:,
nomeio e constituo meu bastante procurador o Sr. E ou Sra. , residente na, nacionalidade:
estado civil: , portador da carteira de identidade nº , expedida pelo(a), CPF:, para o fim rece-
ber toda e qualquer importância destinada e ou depositada da gratificação, do quadro de
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pessoal da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Sendo que o presen-
te instrumento terá validade de um ano.

Natal(RN), de de 2007.

RECONHECER FIRMA
(Art. 654 2º do Código Civil Brasileiro)

Dito isto, retomemos aos cheques remetidos pelo SANTANDER. A tabela

abaixo consolida a relação completa dos beneficiários de cheques que foram saca-

dos por RITA e a informação se constavam ou não na DIRF  - Declaração do Impos-

to de Renda Retido na Fonte do Órgão: 

Beneficiários de Cheques sacados por Rita:

BENEFICIÁRIO DIRF/ANO

ADRIANA RIBEIRO DE AZEVEDO  Não Consta

AELIO ANDRE DE SOUZA  2006 a 2011.

ALBANITA DE OLIVEIRA DE LIMA  2006, 2009, 2010 e 2011.

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO ALVES  2006 a 2011.

ANTOMAR LEITE DANTAS  2006.

ANTÔNIO MEDEIROS DA COSTA  Não consta

ARATUSA BARBALHO DE OLIVEIRA  2006, 2009, 2010 e 2011.
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BRUNO M OLIVEIRA  Não consta.

CRISTIANE ACIOLE MARTINS  2006 a 2011.

CRISTIANE SILVA DA COSTA  Não consta.

DANIELLE RENATA DA COSTA SALES  Não consta.

DANILO JOSÉ SILVA GESTEIRA  2006 a 2011.

DÉBORA KÁTIA MEDEIROS DE MORAIS DUAR-

TE  2006 a 2011.

DIOGO CUNHA LIMA FERNANDES  2006 a 2011.

EDILZA OLIVEIRA DE ARRUDA  2008 a 2011.

ELIELMA GERALDA DA SILVA  Não consta.

ELISIANE VIEIRA DA COSTA  Não consta.

EUDES MARTINS DE ARAÚJO  2006 a 2007.

FRANCISCA DAS C PEIXOTO LEANDRO  2006 a 2011.

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS  Não consta.

GETULIO LUCIANO RIBEIRO  2006 a 2008

GUSTAVO ALBERTO VILLARROEL N. JÚNIOR  Não consta.

GUTSON JOHNSON GIOVANY R. BEZERRA  2007 a 2008.

HELGA MOREIRA TORQUATO DE ALMEIDA  2006 a 2011.

HUMBERTO COSTA DIAS 2006 a 2011.

ILEGÍVEL  -

ISRAEL FERREIRA NUNES NETO  2006 a 2011.

IVONILSON CAETANO MONTEIRO  2006 a 2011.

JOÃO NETO DA COSTA  2006.

JOÃO ROCHA NETO  2006 a 2011.

JOAQUIM EVARISTO GUIMARÃES NETO  2006 a 2011.

JORGE CÉLIO DA COSTA LIMA  2006 a 2011.

JOSÉ DE PÁDUA MARTINS DE OLIVEIRA  2006 a 2011.

JOSÉ WILTON DIAS DO REGO  2006 a 2011.

JULIANA DE LOURDES SILVA GESTEIRA  2006

JULIANA PINTO BARCELOS  2008 a 2009.

JUSSANA PORCINO REINALDO  2006.

KARINA CORDEIRO DO NASCIMENTO  2008 a 2011.

LISIANE VIEIRA DA COSTA  Não consta.

LUCIENE RAMALHO DA SILVA  2008 a 2009.
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LUCIMIRA RAMALHO DA SILVA  2008 a 2009.

LUIZ ALVES GESTEIRA  2006 a 2011.

LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO ANDRADE  Não consta.

LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES DE QUEIROZ

C PEIXOTO  2006 a 2011.

MAGALY CRISTINA DA SILVA  2006 a 2011.

MARIA CRISTINA DOS SANTOS  2008 a 2009.

MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA  -

MARIA HELENA CORDEIRO DO NASCIMENTO  2008 a 2011.

MARIA LUCIEN REINALDO  Não consta.

MARIA LUIZA DA SILVA  2006.

MARIA NILZA DE MEDEIROS  2006.

MARIANA QUEIROZ PEIXOTO  Não consta.

MARIANE MORGANA PORTELA REINALDO  2011.

MARLUCIA MACIEL RAMOS DE OLIVEIRA  2006 a 2011.

OLGA MOREIRA TORQUATO DE ALMEIDA  2006 a 2011.

OLINDINA COELLI PEREIRA  2006 a 2011.

ORLEI MARTINS DE OLIVEIRA  2006 a 2008.

PATRÍCIA PEREIRA NUNES LOPES  2006 a 2011.

PRISCILA DA ESCÓSSIA PEGADO  2009.

RAFAELA QUEIROZ PEIXOTO  Não consta.

ROBERTINA PINHEIRO DE MACEDO  2007 a 2011.

RODRIGO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES  2006 a 2011.

ROSEANE APARECIDA DE BRITO  2006 a 2008.

ROSSANA CUNHA LIMA FERNANDES  2006 a 2011.

SATURNINO PEDRO DA SILVA  2006 a 2011.

SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA  2008 a 2009.

TANGRIANY DE NEGUREIRO DIÓGENES  Não consta.

TEREZA CRISTINA CORREIA MOREIRA  2006 a 2011.

UBALDO ALVES GESTEIRA  2006 a 2011.

VIRGÍLIO OTÁVIO PACHECO DANTAS NETO  2006 a 2011.

WILTON MARQUES DO MONTE LIMA  2006 a 2011.

ZELINDA CAVALCANTI DE LIMA  2006 a 2011.
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De logo, chama a atenção o fato de que diversos servidores da Assem-

bleia Legislativa não figurem na DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na

Fonte da Assembleia Legislativa, apesar de terem recebido recursos públicos a título

de trabalho assalariado8.

De acordo com pesquisa realizada no site da Assembleia Legislativa9, foi

possível observar que nos Boletins Oficiais disponíveis no período de 2005 a 2015,

nenhuma  das  pessoas  abaixo  relacionadas  consta  em  qualquer  ato  de

nomeação/exoneração, ou ainda, de designação ou coisa que o valha. 

ADRIANA RIBEIRO DE AZEVEDO

ANTÔNIO MEDEIROS DA COSTA

BRUNO M OLIVEIRA

CRISTIANE SILVA DA COSTA

DANIELLE RENATA DA COSTA SALES

ELIELMA GERALDA DA SILVA

ELISIANE VIEIRA DA COSTA

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

GUSTAVO ALBERTO VILLARROEL N. JÚNIOR

LISIANE VIEIRA DA COSTA

LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO ANDRADE

MARIA LUCIEN REINALDO

MARIANA QUEIROZ PEIXOTO

RAFAELA QUEIROZ PEIXOTO

TANGRIANY DE NEGREIROS DIÓGENES

8 Receita 0561 - Fato gerador: Pagamento de salário, inclusive adiantamento de salário a qualquer
título,  indenização  sujeita  à  tributação,  ordenado,  vencimento,  soldo,  pro  labore,  remuneração
indireta,  retirada,  vantagem,  subsídio,  comissão,  corretagem,  benefício(remuneração  mensal  ou
prestação única) da previdência social, remuneração de conselheiro fiscal e de administração, diretor
e  administrador  de  pessoa  jurídica,  titular  de  empresa  individual,  gratificação  e  participação  dos
dirigentes  no  lucro  e  demais  remunerações  decorrentes  de  vínculo  empregatício,  recebidos  por
pessoa física residente no Brasil. (RECEITA FEDERAL. (2015). Manual do Imposto sobre a Renda
Retido  na  Fonte  -  Mafon.  Pag.  09.  Fonte:  RECEITA FEDERAL DO  BRASIL -  MINISTÉRIO  DA
FAZENDA.  Disponível  em:
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/dirf/Mafondirf2014/Mafon2014.pdf.   Acesso  em  10  de
fevereiro de 2015.)"
9 Disponível em: <http://www.al.rn.gov.br/portal/boletins>. Acesso em 08 de julho de 2015.
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Mas não é só isso. O minucioso trabalho de análise e catalogação dos

cheques remetidos pelo  Banco SANTANDER permitiu  identificar  que um número

considerável de pessoas pertencentes ao núcleo familiar de RITA DAS MERCÊS e

ao de seu então esposo JOSÉ DE PÁDUA, igualmente servidor da Assembleia Le-

gislativa, mantinha vínculos com a AL/RN, seja como detentores de cargos comissio-

nados, de função gratificada ou ainda de maneira até o momento não identificada.

No contexto da análise dos desvios operacionalizados mediante a inser-

ção fraudulenta de familiares e amigos de RITA DAS MERCÊS e JOSÉ DE PÁDUA

na folha de pagamento, um aspecto que merece ser reportado diz respeito às inú-

meras divergências constantes nas informações oriundas da AL/RN. Prova disso são

os registros financeiros constantes no sistema de folha de pagamento do órgão, pro-

cessados pela empresa Elógica, ao serem confrontados com as informações bancá-

rias e fiscais tanto dos próprios réus, como também da Assembleia Legislativa, ame-

alhadas no curso da investigação.

Dentre  as  inconsistências,  pode-se  mencionar,  a  título  exemplificativo,

que GUSTAVO ALBERTO VILLAROEL NAVARRO JÚNIOR, GUTSON JOHNSON

REINALDO BEZERRA, IVONILSON CAETANO MONTEIRO, JUSSANA PORCINO

REINALDO e TANGRIANY DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO, em que pese

terem recebido valores da AL/RN não possuem nenhum registro financeiro ou infor-

mações referentes a pagamentos efetuados em favor dos mesmos, consoante ofício

oriundo da Coordenadoria de Execução Financeira e Orçamentária - CEFO.

É nesse contexto que RODRIGO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES,

Secretário Administrativo à época dos fatos, MARLÚCIA MACIEL RAMOS DE OLI-

VEIRA, Coordenadora do NAPP e LUIZA DE MARILLAC, servidora vinculada à Pro-

curadoria da AL e que detinha todo o  know-how da gestão de pessoas do órgão,

mostram-se elos poderosos dentro da cadeia criminosa que se enraizou nas estrutu-

ras da AL/RN.
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Através deles é que foi viabilizada a inserção dos familiares de RITA DAS

MERCÊS e de JOSÉ DE PÁDUA na estrutura administrativa do Órgão e, de igual

forma, foi através deles que se operacionalizou a emissão dos cheques posterior-

mente sacados pelo casal. ORLEI MARTINS, irmão de JOSÉ DE PÁDUA, relatou

com clareza todo o modus operandi da dupla referida com riqueza de detalhes, es-

pecificando a forma como ingressou no esquema criminoso, senão vejamos a trans-

crição dos trechos mais relevantes do depoimento prestado ao Ministério Público:

“Orlei – Arquivo 502031 Defaut xxx.512 (Parte 1) (...) MP: Perfeito. Então
pelo que estou percebendo, a sua carreira foi uma carreira voltada para o
magistério? Orlei: Para o magistério. MP: Certo. O senhor já trabalhou na
Fundação Apolônio  Sales de Desenvolvimento  Educacional?  Em Recife?
Orlei: Dra. A senhora pode repetir, por favor?MP: Pois não. O senhor já tra-
balhou na Fundação Apolônio Sales de Desenvolvimento Educacional? Em
Pernambuco? Orlei: Em Pernambuco. Já. MP: O senhor se recorda o perío-
do?  Orlei: Não me recordo, mas faz mais ou menos uns 6 anos a 7 sete
atrás.  MP:  O  senhor  já  trabalhou  na  prefeitura  de  Santa  Cruz  do
Capiberibe? Orlei: Era esse trabalho... era justamente ligado... A Secretaria
de Educação era a dona dessa entidade, e eu prestava serviço aos dois. Fui
funcionário da prefeitura. MP: O senhor fazia o quê? Orlei: Ensinava. Minis-
trava aula. MP: Era o quê? Cursinho? Orlei:  Era cursinho e colégio. MP:
Aonde era isso? Em que município? Orlei: Santa Cruz do Capiberibe. MP:
Isso fica perto de quê, só para eu me situar?  Orlei: Ela fica no centro da ci -
dade. MP: Não, não. O município fica a quantos quilômetros de Recife ou de
João Pessoa...Orlei: Olha...  Eu vou dar a localidade diretamente ligada a
Campina Grande, que fica mais próximo. Cento e vinte, cento e vinte três
quilômetros. E na época eu morava em Campina Grande. MP: Entendi. En-
tão nessa época o senhor morava em Campina Grande. Orlei: Em Campina
Grande. MP: Então o senhor se deslocava de Campina para Santa Cruz do
Capiberibe. Orlei: Santa Cruz do Capiberibe. MP: Aí o senhor passava o dia
dando aula lá? Orlei: Não. Eu dava aula à noite e me deslocava às 22:30 de
lá para Campina Grande. Depois quando eu fiz o concurso para Prefeitura
Municipal de  Santa Cruz do Capiberibe. Aí meu horário ficou... era cinco au-
las pela manhã, cinco à tarde, cinco à noite durante dois dias, que dava uma
carga horária de 60, aliás, 30 aulas por semana. MP: Entendi. O senhor ain-
da mantém esse vínculo com essa prefeitura? Orlei:  Aproximadamente...
Não chegou a três anos. Porque me botaram...MP: O senhor se recorda dos
anos? De tanto a tanto. Qual era o período? Orlei: Dra., Eu não me recordo.
MP: Então do que eu conversei com o senhor, eu percebo que o senhor é
professor e faz disso o seu ganha-pão. Orlei: Olha, valor-aula depende da
escola. MP: Não, não. O que estou perguntando. Eu queria que ele se afas-
tasse um pouquinho da câmera. Isso. O que estou perguntando é se seu
ganha-pão sempre foi ligado ao magistério? Orlei: Sempre na área de edu-
cação. MP:  O senhor nunca teve nenhuma espécie de vínculo com al-
gum órgão aqui do Rio Grande do Norte? Orlei: Sim. Com a Assem-
bleia Legislativa. MP: Então seu único ganha-pão não foi na área do
magistério. Orlei: Mas tá dentro da área de educação porque eu asses-
sorava a parte de narrativa escrita justamente de José de Pádua. Dire-
tor...  MP: Não entendi. Não ficou claro para mim. Orlei: Eu fazia...  O
meu trabalho na Assembleia era justamente de correção, de elabora-
ção de alguma coisa escrita diretamente com Pádua Martins. MP: Eu
queria que o senhor me definisse o que é “alguma coisa escrita”. O
que é isso? Eu não estou entendendo. Orlei: Por exemplo. Ele ia reali-
zar uma recepção com uma figura do mundo político em Natal, então o
que ele elaborava, ele me dava para eu rever, olhar e até fazer a corre-
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ção. MP: Entendi. Então o senhor atuava como uma espécie de revisor
do material... Orlei: Eu era um assessor dele para esse assunto. MP:
Entendi. Certo. O senhor ficou vinculado... Qual era o cargo que o se-
nhor ocupava lá? Orlei: Eu não tenho um cargo assim porque ele dizia
que eu era um assessor dele nesse âmbito. MP: O senhor não se recor-
da o nome do cargo? Orlei: Não senhora. Até porque eu não tenho ne-
nhum documento que comprove isso pra lhe dizer. No momento. MP:
Certo. O senhor se recorda. Qual era o expediente que o senhor dava
lá na Assembleia, se o senhor morava em Campina Grande? Orlei: Eu
não tinha um expediente. Ele ligava para mim, já que eu não morava
em Natal, ou então quando ele ia no final de semana, levava alguma
coisa e na minha própria residência, olhava a documentação, fazia al-
gum documento que ele me pedia, ou então quando ele ligava me cha-
mando.  MP:  Certo.  Então  o  senhor  não  comparecia  à  Assembleia?
Essa assessoria era remota? Orlei: É. Era uma assessoria dele. Do Pá-
dua. MP: Certo. Mas era remota. O senhor não estava na Assembleia.
Orlei: Não estava. MP: Nunca compareceu à Assembleia? Orlei: Com-
pareci algumas vezes. Só para pegar alguma coisa e levar. MP: Certo. E
qual é o seu vínculo com José de Pádua? Orlei: José de Pádua é meu
irmão. E, além de meu irmão, é praticamente um filho que eu tive, por-
que quando minha mãe morreu, muito jovem aos 48 anos, me entregou
três filhos dela... Eu tinha casado, e aí eu fui criá-los. Eles cresceram
comigo.  MP: Certo. O senhor nunca morou em Natal? Orlei:  Nunca
morei em Natal.  Tô morando em Santa Cruz, até porque quando me
aposentei, ele disse “vá morar no Rio Grande do Norte! Ou em Natal ou
próximo de Natal”. Aí eu disse para ele “ Natal o custo de vida é muito
alto e o meu salário não é compatível com essa realidade”. Aí vim à
Santa Cruz, já que em Santa Cruz, minha esposa é do Rio Grande do
Norte e a mãe dela morava aqui, tem família aqui. Aí  eu vim visitar,
numa festa de Santa Rita de Cássia. Gostei da cidade e me transferi
para cá. MP: O senhor se recorda por quanto tempo o senhor ficou vin-
culado à Assembleia prestando essa assessoria? Orlei: Numa faixa de
dois anos. MP: Dois anos. E nesse período o senhor se recorda qual
era seu salário? Orlei: Doutora, era 4 mil e alguma coisa. Eu não me re-
cordo do salário, mas era 4 mil e alguma coisa. MP: Certo. E como era
que o senhor recebia esse salário? Orlei: Como eu não vivia aqui no
Rio Grande do Norte, passei uma procuração para ele e toda essa parte
bancária era feita com ele. MP: Não era mais fácil  o senhor receber
isso em conta? Orlei:  Era,  porque eu tinha uma conta do BB,  mas
quando eu pedi a ele, para ele arranjar uma coisa para mim, já que eu
estava próximo de me aposentar, a Dra. Rita pediu meus documentos,
foi lá em casa... MP: O senhor está falando da Dra. Rita, que então era
casada com José de Pádua. Orlei: Com o meu irmão. Mas que eles não
estavam em um relacionamento... que não estava muito certo. Os dois
não se combinavam bem. Aí foi quando justamente ele se separou dela
e eu perdi esse trabalho. MP: Então o senhor saiu no momento da rup-
tura do relacionamento do casal? Orlei: Foi. MP: Certo. Orlei: Aí foi que
ele me avisou... MP: Eu queria compreender qual foi o papel de Dra.
Rita na sua nomeação. Orlei: Olha, eu acredito que o papel dela na mi-
nha nomeação deve ter sido muito importante por ela, porque era ela
que fazia essas coisas. MP: Era ela que ficava... as nomeações...Orlei:
É. Ela era a responsável por esse setor. MP: Certo. E como foi então? O
senhor falou com seu irmão e disse o quê? Que estava precisando de um
emprego... Como foi? Orlei: Foi. A senhora sabe muito bem que salário de
professor é um salário irrisório e eu já venho de separação, então tirava ain-
da desse mísero salário, ainda saía alguma coisa para, pouca coisa, mas de
qualquer maneira,  saía  do meu salário  e  eu precisava de  alguma coisa
mais. Como a meta deles era querer ajudar a família. Nós somos de família
humilde. Quando ela conheceu meu irmão, meu irmão tinha trabalhado, mas
era de família humilde, então ela prometeu ajudar e me ajudou nesse as-
pecto. MP: Certo. Esses R$ 4 mil né? Que o senhor disse? Orlei: R$ 4 mil.
É. MP: Esses R$ 4 mil era por cheque ou era por crédito em conta? Orlei:
Ele  tirava  esse dinheiro  do meu salário e  me dava uma ajuda...  R$
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1.500,00... MP: Desculpa. Eu não entendi. Ele o quê? Orlei: Tirava um
salário, que ele tinha procuração, e me dava uma ajuda de R$ 1.500,00.
MP:  Ah!  Entendi! Então ele  ficava  com uma parte,  era isso?  Orlei:
Acredito que, entre eles, eu não sei com quem ficava, mas ele me dava
só R$ 1.500,00. MP: Entendi. Então vamos lá, que isso é uma informação
nova. O senhor pediu para ser inserido na folha. É isso?  Orlei: Eu solicitei
um trabalho e eles ficaram de arranjar, até porque eu não sabia que estava
vinculado à folha do Estado. Foi quando, um dia, eu precisei de um contra-
cheque para eu fazer um cadastro, aí fui até ele. Aí ele disse “vamos falar
com Rita”. Eu fui e solicitei, que se eu era funcionário, eu tinha direito a um
contracheque. Ela foi e me deu um contracheque. E foi esse contracheque
que eu “xeroquei” e dei entrada nessa negociação do que eu estava preten-
dendo, que era um empréstimo. MP: Certo. Então vamos lá. Então o se-
nhor pediu um emprego, né? Sabia que Dra. Rita era uma pessoa influ-
ente dentro da Assembleia, né? Orlei: Com certeza. MP: Então quando
o senhor pediu um emprego o senhor já imaginou que podia conseguir
algo dentro da Assembleia, é isso? Orlei: Isso! MP: Perfeito. O seu ir-
mão, na época convivia com Dra. Rita. Orlei: Certo. MP: Então ele conse-
guiu um cargo para o senhor, o senhor nunca foi na Assembleia e aí... Orlei:
Fui! Não obrigatória...MP: Só esporadicamente. O senhor não dava expedi-
ente. Orlei: Isto. MP: Pronto. Em razão desse emprego, né, que eles conse-
guiram, o senhor recebia R$ 1.500,00. Orlei: Era. MP: Mas o senhor sabia, o
senhor tinha conhecimento de que o salário era maior. Orlei: Eu não sabia
do salário. Eu só vim saber quando eu pedi...
MP: Sr. Orlei, o senhor sabia o salário total do cargo que o senhor estava
ocupando? Orlei: Como eu já disse a senhora. Eu vim ser sabedor do salá-
rio quando eu pedi um contracheque. MP: Ah! Entendi. O contracheque. Or-
lei: Entendeu? MP: Entendi. Certo. Até então o senhor não sabia. O senhor
achava que eram os R$ 1.500,00, mesmo? Orlei: É, eu não sabia do valor
total. MP: Como é que ele lhe repassava esse dinheiro? Esses R$ 1.500,00.
Orlei: Como ele ia sempre à Paraíba, principalmente sempre à minha casa,
ele quando chegava no início de cada mês, ele me dava a importância. Eu
não assinava nada...(...)MP: Certo. Me diga uma coisa, então ele lhe en-
tregava o dinheiro em espécie quando ia se encontrar com o senhor
em Campina Grande. Orlei: Me dava em espécie. MP: Certo. Me diga
outra coisa. Existe uma conta que está no nome do senhor, uma conta
do Banco do Brasil, certo? Que ele é o procurador. O senhor deu uma
procuração para ele? Orlei: Dei uma procuração a ele. MP: Certo. A pe-
dido dele? Orlei: A pedido dele. MP: Certo. O que foi que ele disse para
lhe pedir essa procuração? Orlei: Porque desde o tempo que ele morou co-
migo, ele movimentava minhas coisas, já que eu trabalhava manhã, tarde e
noite e ele trabalhava no centro de Campina Grande, nos diários associa-
dos, justamente na sede do jornal Diário da Borborema, então ele fazia to-
das as minhas transações. Então continuou. Quando eu recebia essa ajuda
dele, aí ele disse que era preciso eu estar lá sempre pra eu receber, todo
mês, eu disse “como vai ser?”, aí ele disse, me passe uma procuração que
eu resolvo, aí eu passei uma procuração para ele. MP: Certo. O senhor sa-
bia que era para isso? Orlei: Sabia que era para isso. MP: Certo.  Orlei: Até
aí eu não sabia quanto eu ganhava também. Como funcionário da Assem-
bleia...MP: Quando o senhor recebeu, Sr. Orlei, esse contracheque que o
senhor estava precisando, né, para fazer o empréstimo, certo, o senhor não
perguntou a Pádua “ei rapaz, meu salário é tudo isso e você só está me re-
passando R$ 1.500,00?”. Vocês não chegaram a conversar sobre isso? Or-
lei: É. Falei. Mas aí foi quando eu fui informado por eles que desse meu sa-
lário sairiam algumas ajudas para pessoas da minha própria família. MP:
Quem seriam essas pessoas? Orlei:  Tinha uma sobrinha minha que ele
dava R$ 300,00. MP: Tinha uma sobrinha o quê? Orlei: Sobrinha minha que
ele dava R$ 300,00. MP: Como era o nome dela? Orlei: Que por sinal não
durou muito não... MP: Mas como era o nome dela. Orlei: Era Daniele. MP:
Daniele? Orlei: É. MP: Ela é filha de quem? Orlei: De uma irmã minha. MP:
Como é o nome da sua irmã? Orlei: Ducilene Martins de Oliveira. MP: Juci-
lene? Orlei: Du-ci-le-ne. Com “D”. MP: Certo. Então, parte desse dinheiro,
do seu salário, ia pra Daniele, filha de Ducilene? Orlei: Não, só uma parte de
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R$ 300,00. MP: Certo. R$ 300,00, parte desse dinheiro ia para ela. Orlei:
Era. E o resto ele dizia que ia dar... Ele e Rita, que estavam prestigiando al-
guns membros da família. MP: Entendi, entendi. Sr. Orlei, eu queria que o
senhor me dissesse... O senhor disse que ficou três anos, não foi? Na As-
sembleia? Orlei: Aproximadamente. MP: (Eu queria que) o senhor se recor-
dasse quais foram os trabalhos que o senhor fez de revisão para Pádua. Or-
lei: Doutora, era assim, por exemplo, ele queria fazer um cartaz para comu-
nicar aquele evento. Como eu era professor de língua portuguesa, eu redi-
gia uma arte e entregava a ele. Era mais ou menos assim. Então, evento
cultural... A Assembleia vai fazer... Aí ele sempre pedia uma opinião minha
ou ajuda. MP: Entendi. Tá certo. O senhor mora em Santa Cruz? Orlei: Moro
em Santa Cruz.(...)
Orlei – Arquivo 502031 Defaut xxx.512 (Parte 2)
(...)MP: O senhor tinha dito o contexto da sua inserção na folha da As-
sembleia. Vamos lá resgatar. O senhor disse que estava passando por
dificuldades financeiras e pediu um emprego a Pádua. Não foi isso?
Orlei: Foi isso. E inclusive a Dra. Rita, mais ele, sempre se apresenta-
vam dispostos a ajudar a família. Aí foi quando ela me pediu os docu-
mentos, eu passei documentos para ela, e um dia Pádua me pediu para
ir a Natal, que era justamente para abrir uma conta no Banco do Brasil.
MP: Então Dra. Rita e Dr. Pádua, na época eles eram casados, viviam
juntos. Orlei: Já eram casados. MP: Aí eles sempre se dispuseram a
ajudar a família e foi assim que o senhor pediu esse emprego. Orlei:
Pois não. MP: O senhor sabia que o emprego era pra Assembleia? Or-
lei:  Sabia que era dentro do campo dela né? Dentro da Assembleia.
MP: E aí o que foi que Pádua pediu para operacionalizar isso? Orlei:
Primeiro, os documentos que entreguei. E no dia que fui a Natal para
abrir a conta, uma procuração. MP: O senhor disse que entregou docu-
mentos. O senhor se recorda a quem o senhor entregou os documen-
tos? Orlei: Justamente. Eu fui a Natal. Ele foi com ela lá na minha casa
e entreguei os documentos a ela mais ele. MP: Certo. Na casa deles? Or-
lei: Na minha. MP: Na sua casa em Natal? Orlei: Em Campina Grande. Eu
morava em Campina. MP: E a conta? Era uma conta no BB? Orlei: Do Bra-
sil. Em Natal. No Centro Administrativo. MP: O sr. passou uma procuração?
Orlei: Foi. MP: Uma procuração pra quem? Orlei: Para José de Pádua Mar-
tins.  Porque sempre,  até no tempo de solteiro, ele era quem resolvia os
meus problemas. Que eu trabalhava manhã, tarde e noite, corria para Per-
nambuco. Corria antes para Patos. Depois eu fiquei só Pernambuco e Cam-
pina Grande. MP: O senhor tem outras contas correntes? Orlei: Eu tenho.
Tenho a conta corrente...  MP: Mas ele é procurador só dessa? Orlei:  Só
dessa. MP: O senhor foi inserido na folha depois disso.  Orlei: Não, eu não
sei doutora. Porque eu só vim saber que estava como funcionário quando
eu perguntei se havia possibilidade de eu receber um contracheque. MP:
Certo. Mas o senhor me disse no outro depoimento que ele lhe dava todo
mês uma determinada quantia. Orlei: Justamente. É isso que eu queria ex-
plicar à senhora. Porque eu acho que ficou mal-entendido. A importância de
(R$) 4.000 e alguma coisa, não me lembro o resto... Então ele me dava,
pelo que eu fazia, ele me dava R$ 1.500,00 e o resto ficou combinado para
ele dar a algumas pessoas minhas que viviam... pro exemplo, filhos que tra-
balhavam no comércio e casados. A senhora sabe do salário comercial. E
essa sobrinha que eu citei, chamada de Daniele, que dava 300... Até porque
ela é obesa, ela tem problema de saúde... é uma herança da diabetes da
mãe dela... Então achei que ele podia pegar o restante e passar para os ou-
tros. MP: Senhor Orlei, vamos com calma. Não foi isso que o senhor me dis-
se da primeira ocasião e eu preciso compreender, certo? Orlei: Pois não.
MP: O que o senhor tinha me dito da primeira oportunidade era que o se-
nhor recebia R$ 1.500 todo mês. Orlei: Todo mês. MP: E que o senhor só
descobriu que o salário era mais quando pediu um contracheque. Orlei: Foi.
MP: O senhor recebia R$ 1.500,00 e achava que isso era o valor, não é
isso? Orlei: Não senhora. Eu achava, porque ele disse a mim que o empre-
go na Assembleia era de RS 2.000,00 pra lá. Então eu pedi a ele. Você fica
me dando essa ajuda de R$ 1.500,00 e o resto você faz o seguinte. Dá 300
à minha sobrinha Daniele e já que você vive sempre visitando os meus fi-
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lhos, você ajuda eles que eles estão precisando. São casados, são três ca-
sados. E aí ele mesmo fazia essa distribuição. MP: Então o senhor está mu-
dando o seu depoimento, não é isto? Orlei: Não senhora. Eu pensei em reti-
ficar porque deixei a coisa incompreensiva, certo? Eu não pegava no mon-
tante da mão dele. Ele me dava R$ 1.500,00. Como ele viajava pra vir pra
Natal e passava na casa da minha irmã em João Pessoa e ia pra casa dos
meus filhos, era da mão dele que saía, e não da minha. MP: E por que o se-
nhor não ficava com o dinheiro para o senhor mesmo dar para os seus fi-
lhos? Orlei: Porque eu não tinha contato com meus filhos que moravam com
minha ex-mulher. Quando nós nos separamos... É tanto que eu fui embora
morar em João Pessoa na casa da minha irmã e ele é quem tinha contato
com eles.MP: Me diga uma coisa. Qual era a sua função? O senhor tinha
dito que na condição de professor fazia pequenas revisões, não era isso?
De material? Orlei: Isso. De panfletos, de algum documento que ele fazia,
que ele pedia para eu rever... E a Assembleia tinha um cursinho e algumas
vezes ele me perguntava sobre material didático. MP: O senhor se recorda
de  ter  assinado  algum  documento  formal  com  relação  a  essas  re-
visões? Vinha algum material...  Orlei:  Não senhora. Eram coisas ba-
nais, coisas simples. Panfletos, algum convite que ele queria fazer. Ele
tinha medo da língua, então ele sempre me pedia apoio. Eu dava uma
olhada...MP: Então o dinheiro que o senhor recebia era pra fazer essas
revisões. No material do cerimonial. Então o senhor não dava expedi-
ente na Assembleia? Orlei: Na Assembleia, não senhora. Até porque
não tinha condições de eu sair de Campina Grande pra dar expediente.
MP: E como o senhor fazia pra declarar esse dinheiro que o senhor re-
cebeu? Orlei: A senhora fala em termos de declaração de imposto de
renda? MP: É. Orlei: Era feita por ele mesmo. MP: Por quem? Orlei: Por
Pádua. Era ele que fazia. Ele me pedia alguns elementos sobre salários
que eu recebia na Paraíba, eu passava para a mão dele e ele fazia. MP:
Ele sempre fez sua declaração? Orlei: Sempre. MP: O senhor se recor-
da que período esteve vinculado à Assembleia? Orlei:  Não senhora.
Mas acredito que foi na faixa de uns dois anos. MP: Entre 2006... Orlei:
Até a separação deles. MP: Quando separou, aí o senhor saiu? Orlei: Aí
ele foi à Campina Grande e disse que eu não tinha mais o salário. Por-
que ela tinha cortado de todo mundo da família. MP: Quem eram as
pessoas da família? Orlei: Justamente eu não sei. Ele disse assim. MP:
Mas o senhor não consegue dizer quais eram as pessoas. Orlei: Não,
eu não consigo porque eu não sei. Não é do meu conhecimento. MP:
Mas era Dra. Rita que tinha esse poder de nomear e exonerar. Orlei:
Era Dra. Rita. Sempre quando eu falava qualquer coisa ele pedia para
eu conversar com ela. MP: E qual era o nível da tratativa que o senhor
tinha com Dra. Rita? Como era sua relação? Orlei: Olhe. Doutora. Rita
é uma mulher que eu considerava rica. E a minha ligação... MP: Por
que o  senhor  considerava Rita  uma pessoa rica? Orlei:  Até  porque
quando eu a conheci ela tinha alguma coisa e a família dela lá pro lado
de Mossoró, são pessoas que... proprietários de terra, donos de agên-
cia de automóvel, então eu sabia que ela era. Até pelo padrão de vida
que o meu irmão quando passou a morar com ela, passou a ter diferen-
te. MP: Mas o senhor considerava ela como uma pessoa influente den-
tro da Assembleia? Orlei: Corretamente! MP: Mas era uma pessoa que
estava sempre a beneficiar os familiares dela? Orlei: Sempre, sempre.
MP: E do companheiro dela, seu irmão, na época, né? José de Pádua.
Orlei: E até por ser meu irmão, mas eu não tinha conversa, até porque eu
não gosto de me envolver, perguntar nada a ninguém... Então eu sou uma
pessoa muito calada e limitado. Quando me compete, eu falo. Quando não
me compete, eu não me envolvo. MP: O senhor sabe dizer se houve publi-
cação da sua nomeação? Orlei: Sei não, senhora.(...)
Orlei – Arquivo 502031 Defaut xxx.512 (Parte 3).
(...)MP: Certo. Esse dinheiro o senhor, Seu Orlei, recebeu , esses mil e qui-
nhentos, Pádua lhe entregava na sua casa, não era assim? Orlei: Era. MP:
Era em espécie? Orlei: Era em espécie. MP: Certo. Então ele sacava...Orlei:
É. Eu passei a procuração pra ele, então quem sacava era ele e o dinheiro
meu e o de um pessoal que ele ajudava, como eu citei, era ele mesmo que

46/85



entregava, porque ele ia passar pela casa deles. MP: Entendi. Orlei: Os de
Campina e a da menina de João Pessoa. MP: O senhor já tinha me dito, em
um outro depoimento, na primeira parte. Queria só confirmar.(...)”

Os familiares de RITA DAS MERCÊS e de JOSÉ DE PÁDUA, com seus

respectivos vínculos, estão evidenciados no gráfico a seguir: 

Embora esteja evidenciado de maneira inconteste a prática do nepotismo,

afrontando violentamente a moralidade administrativa, o que se logrou comprovar é

algo ainda mais pernicioso. Os familiares de RITA DAS MERCÊS e de seu ex-espo-

so JOSÉ DE PÁDUA foram inseridos na estrutura da Assembleia Legislativa para
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servir ao propósito de enriquecimento do casal, dos Presidentes da Assembleia à

época dos fatos, de outros deputados e de terceiros ainda não identificados.

O apurado do montante desviado10 até o momento no período compreen-

dido entre 2006-2011 é o seguinte:

No caso específico de RITA DAS MERCÊS, merece destaque a constata-

ção de que do valor total de cheques emitidos em favor do seu grupo familiar,

aproximadamente 78% foi sacado por ela mesma, seja através de procuração,

de endosso ou mesmo sem qualquer formalidade.

É preciso destacar aqui que o denunciado RICARDO MOTTA, na condi-

ção de chefe da organização criminosa, tinha pleno conhecimento e autorizou a con-

tinuidade dos desvios de recursos públicos da Assembleia Legislativa em favor de

RITA DAS MERCÊS, no período de 2011 a 2015, por meio da inserção indevida de

pessoas na folha de pagamento do órgão legislativo, consoante descrito a seguir.

10 A  metodologia  do  cálculo  do  desvio  está  descrita  no  Relatório  de  Análise  LAB-LD  No.
01/2017/LABIF acostado ao PIC 15/15
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3.1.1. MARIANA MORGANA PORTELA LUSTOSA REINALDO

MARIANA  MORGANA é  neta  de  RITA  DAS  MERCÊS  e  filha  de

GUTSON JONHSON. A ela foi destinado o montante de R$ 91.792,06 (noventa e um

mil, setecentos e noventa e dois reais e seis centavos), sendo R$ 23.870,49 (vinte e

três mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e nove centavos) através de 05 (cinco)

cheques, dos quais 03 (três) foram sacados por sua avó, e R$ 64.885,71 (sessenta

e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos) diluídos em

43 (quarenta e três) transferências bancárias creditadas em sua conta no Banco do

Brasil. 

Os valores desviados foram operacionalizados da seguinte maneira:

ANO MEIO DE RECEBIMENTO

2008 05 cheques

02 transferências bancárias

2009 13 transferências bancárias

201011 14 transferências bancárias

2011 08 transferências bancárias

Saliente-se que, conforme seus dados fiscais,  MARIANA MORGANA

só possuiu vínculo com a Assembleia Legislativa durante o ano de 2010. Entretanto,

o afastamento do seu sigilo bancário revelou que a mesma recebia recursos

oriundos da Assembleia Legislativa desde março de 2008, em que pese não ter

sido encontrado, em consultas feitas aos Boletins Oficiais da AL/RN, nenhum

ato de nomeação/exoneração ou designação da neta de RITA DAS MERCÊS,

nem muito menos sua pasta funcional dentre o material arrecadado na busca e

apreensão realizada no Setor de Recursos Humanos do órgão.

Inclusive, chama a atenção o fato de que a data da abertura da conta

titularizada por MARIANA MORGANA (Banco do Brasil  -   Ag.:  36 -  CC: 597791)

coincide com o primeiro cheque emitido em seu favor (28 de março de 2008), o que

11 Vale registrar que, para efeito de composição total da quantia desviada, com relação ao ano de
2010 foi considerado o valor com base nos Rendimentos Brutos constantes na DIRF, uma vez que os
valores  rastreados  através  das  transações  bancárias  nesse  período  são  inferiores  ao  informado
oficialmente pela AL/RN à RFB, além de englobar as demais despesas efetuadas pelo Órgão.
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indica que a conta foi aberta tão somente para este fim.

Veja-se o cheque:

Entretanto, a investigação logrou comprovar que os 05 (cinco) cheques

emitidos pela AL/RN em favor de MARIANA MORGANA não transitaram pela conta

da mesma:

28/03/2008 - R$ 8.943,25

28/04/2008 -  R$ 3.731,81

28/05/2008 -  R$ 3.731,81

29/07/2008 -  R$ 3.731,81

27/08/2008 -   R$ 3.731,81
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Inobstante  tal  fato,  mensalmente  sua  avó,  RITA  DAS  MERCÊS,

creditava a módica quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) na mencionada conta

corrente, como uma espécie de mesada pelo fato da neta ter fornecido seus dados

pessoais para figurar na folha da AL/RN.

A partir de setembro de 2008, os vencimentos da AL/RN passaram a

ser creditados diretamente na conta de MARIANA MORGANA, ao mesmo tempo em

que a contribuição financeira da avó cessou.

Durante  o  ano  de  2011,  MARIANA  MORGANA  também  recebeu

recursos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte12, só que esses

valores, diferentemente dos pagos pela ALRN, foram declarados à Receita Federal

por meio da DIRF. O diagrama abaixo ilustra como esses recursos foram recebidos:

Assim, ao confrontar os valores oriundos das DIRF’s da AL/RN e TJ/RN

com a  respectiva  movimentação  financeira  captada  pela  DIMOF,  verifica-se  que

MARIANA MORGANA movimentou recursos muito superiores àqueles oriundos das

suas fontes formais de renda:

Tabela comparativa DIRF versus DIMOF:

ANO
S

Órgão
informante

(b)

Rendimentos
Líquidos

Conforme
DIRF (c)

Total Líquido
Disponível no
ano (e) = (c) +

(d)

Valores
conforme
DCPMF ou
DIMOF (f)

Movimentaç
ão

Financeira X
Rendimento
s Líquidos

(g) = (f) – (e)

Percentual da
Movimentaçã
o Financeira
X DIRF (h) =

(f) / (e)

2008 0,00 R$ 8.820,00 R$ 8.820,00

2009 0,00 R$ 32.034,19 R$ 32.034,19

12 Nomeada em 1º de julho de 2011, para exercer o cargo comissionado de Chefe de Seção de
Registro  Patrimonial,  do  Quadro  de  Provimento  em  Comissão  do  Poder  Judiciário  do  RN,  DJe
04/07/11.
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2010 ALRN R$ 23.277,60 R$ 23.277,60 R$ 39.322,27 R$ 16.044,67 168,93%

2011
TJRN R$ 39.850,86 R$ 39.850,86 R$ 85.055,38 R$ 45.204,52 213,43%

Em declarações prestadas perante à Promotoria de Justiça de Defesa

do  Patrimônio  Público  de  Natal,  o  pai  de  MARIANA MORGANA,  Sr.  GUTSON

JOHNSON,  revelou  o  ajuste  do  denunciado  RICARDO  MOTTA com  MARIANA

MORGANA e RITA DAS MERCÊS para a nomeação da primeira para um cargo

comissionado  no  TJ/RN,  consoante  depoimento  constante  dos  autos  do

procedimento.  O citado depoimento revela que, no tocante aos desvios realizados

no  ano  de  2011,  o  denunciado  RICARDO  MOTTA não  só  os  autorizou,  como

também deles se beneficiava.

No  caso,  para  o  êxito  dos  desvios  criminosos,  foi  fundamental  a

participação de LUIZA DE MARILLAC e MARLÚCIA, as quais trataram de inserir

fraudulentamente MARIANA (que forneceu os seus dados) na folha de pagamento

da AL/RN, e RODRIGO MARINHO, que remeteu, juntamente com MARLUCIA, os

ofícios ao SANTANDER com a lista de servidores fraudada, além de ter assinado os

cheques em favor de MARIANA, tendo todos a plena consciência de que a mesma

se tratava de um “funcionário fantasma”. Ademais, a maioria expressiva dos cheques

foi  sacada  por  RITA DAS  MERCÊS,  muitos  sem  qualquer  endosso  ou  mesmo

procuração, por expressa autorização de OSWALDO ANANIAS.

Dessa maneira, RITA DAS MERCÊS, contando com a colaboração de

MARLÚCIA, RODRIGO, MARILLAC e de OSWALDO, desviou, em seu favor e da

sua neta MARIANA MORGANA a importância de R$ 91.792,06 oriundos da AL/RN,

conforme a seguinte metodologia, adiante consolidada em tabela:

-  Referente aos anos de 2008, 2009 e 2011 foi  calculado em cima dos

valores pagos por  meio  de créditos em conta e cheques emitidos,  que

foram os valores de R$ 25.870,49 (vinte e cinco mil oitocentos e setenta

reais e quarenta e nove centavos),  R$ 13.000,00 (treze mil  reais) e R$

26.240,02 (vinte e seis mil  duzentos e quarenta reais  e dois  centavos),
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respectivamente;

-  Referente  ao  ano  de  2010  foi  calculado  com base  nos  Rendimentos

Brutos  constantes  na  DIRF,  uma  vez  que  esse  foi  maior  do  que  foi

rastreado e engloba as demais despesas efetuadas pelo órgão, no valor de

R$ 26.681,55.

ANO MEIO DE RECEBIMENTO VALOR CONSIDERADO VALOR TOTAL

2008
05 cheques 05 cheques R$ 23.870,49

02 transações bancárias 02 transações bancárias R$ 2.000,00

2009 13 transações bancárias 13 transações bancárias R$ 13.000,00

201013 14 transações bancárias DIRF14 R$ 26.681,55

2011 08 transferências bancárias 08 transferências
bancárias

R$ 26.240,02

TOTAL R$ 91.792,06

Assim,  no  tocante  aos  desvios  realizados  por  meio  da  pessoa  de

MARIANA MORGANA PORTELA LUSTOSA REINALDO, o denunciado RICARDO

MOTTA praticou o crime previsto no art. 312 caput c/c art. 327, parágrafo 2º c/c art.

62, I, 08 (oito) vezes, c/c art. 71, todos do Código Penal,  com relação ao ano de

2011.

3.1.2. ARATUSA BARBALHO DE OLIVEIRA

ARATUSA BARBALHO DE OLIVEIRA é nora de RITA DAS MERCÊS,

ex-esposa de GUTSON JOHNSON e a ela foi destinada a quantia de R$ 641.894,39

(seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e nove

centavos), tendo recebido valores tanto através de cheques, como de transferências

13 Vale registrar, que para efeito de composição total da quantia desviada, com relação ao ano de
2010 foi considerado o valor com base nos Rendimentos Brutos constantes na DIRF, uma vez que os
valores  rastreados  através  das  transações  bancárias  nesse  período  são  inferiores  ao  informado
oficialmente pela AL/RN à RFB, além de englobar as demais despesas efetuadas pelo Órgão.
14 Quantidade de créditos, segundo informação constante das DIRF’s (informações fornecidas mês a 
mês, constante do Relatório de Análise LAB-LD n.º 01/2017 - LABIF.
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bancárias15, conforme especificado abaixo16:

ANO MEIO DE RECEBIMENTO

2006 06 cheques

2007 03 cheques

2008 08 cheques

2009 05 cheques 

2010 01 cheque

09 transações bancárias

2011 14 transações bancárias

De acordo com os seus dados fiscais, ARATUSA possuiu vínculo com a

Assembleia Legislativa durante os anos de 2006, 2009, 2010 e 2011. Segundo da-

dos do CAGED, a mesma iniciou seu vínculo com AL/RN em 01/02/2003,  em que

pese no período não constar qualquer nomeação ou designação nos Boletins

Oficiais. Nessa mesma época, mantinha relação empregatícia com as Lojas Riachu-

elo S/A, cujo contrato cessou apenas em 13/05/2004. 

Ao  analisar  as  microfilmagens  dos  cheques  remetidos  pelo  Banco

SANTANDER e os dados bancários de suas contas verifica-se que a mesma rece-

beu recursos da Assembleia nos anos de 2007 e 2008, mesmo sem qualquer vín-

culo com o Órgão. Saliente-se que todos os  cheques emitidos em favor de

ARATUSA foram sacados por Rita das Mercês, sua sogra.

Nos anos de 2010 e 2011, ARATUSA BARBALHO manteve dois víncu-

los empregatícios formais concomitantes: um perante a Assembleia Legislativa do

RN e outro na Certa Serv. Empresarias e Representações (empresa titular do CNPJ.

07.468.050/0001-47,  sediada  em  Fortaleza/CE,  no  período  de  01/09/09  a

31/01/2013).17

15 Nos anos de 2010 e 2011, foram considerados, para fins de cálculo o desvio, os valores informa-
dos na DIRF da AL/RN, conforme metodologia descrita no Relatório de Análise N.º 01/2017/LABIF
constante nos autos.
16 Apesar de nos anos de 2009, 2010 e 2011 haver registro de pagamentos efetuados tanto através
de cheques, como também mediante transações bancárias, para efeitos do cálculo da quantia total
desviada pela denunciada foi considerado o valor das DIRF’s, valor superior aos cheques enviados
pelo SANTANDER os quais só representam uma amostragem pequena do universo total de títulos
emitidos em favor de ARATUSA.
17 Na busca e apreensão realizada na residência de ANA PAULA foi apreendido comprovante de ren-
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Não obstante,  o  cotejo  de seus dados bancários revelou que foram

destinados recursos a ARATUSA oriundos da Assembleia Legislativa em todos os

anos, coexistindo também pagamentos da AL/RN e Prefeitura de Mossoró nos de-

mais anos. 

ARATUSA BARBALHO recebeu também no ano de 2011 recursos oriun-

dos de bolsas da FAPERN – Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado do Rio Gran-

de do Norte, entidade conveniada com o IDEMA (e de quem recebe elevados recur-

sos para sua manutenção e realização de projetos), período em que o seu então es-

poso, GUTSON REINALDO, já mantinha vínculos com o órgão ambiental, que totali-

zam o montante de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), mesmo estando, nesse ano,

vinculada à AL/RN e a Certa Serv. Empres e Representações. O diagrama18 abaixo

ilustra as fontes identificadas pelas quais ARATUSA recebeu os recursos.

No material apreendido na busca e apreensão na residência de ANA

PAULA MACEDO consta, inclusive informações fiscais de ARATUSA BARBALHO

onde se constata que no ano-calendário 2013 a mesma declarou ter auferido renda

da AL/RN no montante de R$ 185.623,68 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e

vinte e três reais e sessenta e oito centavos) e da CERTA SERVIÇOS EMPRESARI-

dimentos emitido pela CERTA SER EMPRESA E REPRESENTAÇÕES LTDA referente a  ARATUSA
BARBALHO DE OLIVEIRA dando conta de que esta auferiu no ano-calendário 2010 a importância de
R$ 13.640,00 (treze mil e seiscentos e quarenta reais).
18 Informações constantes da imagem acima foram obtidas através da quebra de sigilo fiscal e ban-

cário da denunciada.
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AIS E REPRESENTAÇÕES LTDA a importância de R$ 3.766,77 (três mil, setecentos

e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos). As ditas informações fiscais de

ARATUSA BARBALHO, inclusive, são feitas pelo contador de RITA DAS MERCÊS, o

Sr. Emanuel Aguiar.

Havendo vínculos simultâneos em diversos órgãos públicos e empre-

sas privadas, insuscetíveis de serem acumulados, o que se constata, portanto, é que

ARATUSA BARBALHO nunca trabalhou na Assembleia Legislativa, tendo fornecido

tão somente os seus dados cadastrais para viabilizar o desvio de recursos por parte

de sua sogra RITA DAS MERCÊS.

Para o êxito do desvio criminoso ora relatado, antes de qualquer coisa,

foi fundamental a autorização do denunciado RICARDO MOTTA, na parte desviada

por meio da pessoa de ARATUSA BARBALHO no ano de 2011, ocasião que o de-

nunciado assumiu o comando das ações da organização criminosa.

A partir do conhecimento e da autorização do denunciado  RICARDO

MOTTA, as pessoas de LUIZA DE MARILLAC e MARLÚCIA trataram de inserir ou

manter a inserção fraudulenta de ARATUSA BARBALHO na folha de pagamento da

AL/RN. RODRIGO MARINHO, juntamente com MARLUCIA, tinha a incumbência de

remeter os ofícios ao SANTANDER com a lista de servidores fraudada, além de ter

assinado os cheques em favor de ARATUSA BARBALHO, tendo todos a plena cons-

ciência de que a mesma se tratava de uma “funcionário fantasma”. Ademais, a maio-

ria expressiva dos títulos foi sacada por RITA DAS MERCÊS, muitos sem qualquer

endosso ou mesmo procuração, por expressa autorização de OSWALDO ANANIAS.

Em assim agindo, o denunciado  RICARDO MOTTA, juntamente com

RITA DAS MERCÊS, MARLÚCIA, RODRIGO, MARILLAC e OSWALDO, desviou em

favor de RITA DAS MERCÊS de sua então nora ARATUSA BARBALHO a importân-

cia R$ 206.248,53 (duzentos e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta

e três centavos) oriundos da AL/RN, no ano de 2011.

O quadro abaixo detalha o montante de recursos desviados por meio

da inserção da pessoa de ARATUSA BARBALHO na folha de pagamento da ALRN

no período de 2006 a 2011:

56/85



ANO MEIO DE RECEBIMENTO VALOR CONSIDERADO VALOR TOTAL

2006 06 cheques 06 cheques R$ 13.626,25

2007 03 cheques 03 cheques R$ 7.201,77

2008 08 cheques 08 cheques R$ 46.383,29

2009 05 cheques DIRF R$ 174.373,88

2010 01 cheque DIRF R$ 194.061,19

09 transações bancárias

2011 14 transações bancárias DIRF R$ 206.248,53

TOTAL R$ 641.894,91

Assim,  no  tocante  aos  desvios  realizados  por  meio  da  pessoa  de

ARATUSA BARBALHO DE OLIVEIRA, o denunciado RICARDO MOTTA praticou o

crime previsto no art. 312 caput c/c art. 327, parágrafo 2º c/c art. 62, I, 14 (catorze)

vezes, c/c art. 71, todos do Código Penal, com relação ao ano de 2011.

3.1.3. MARIA NILSA FERREIRA DE MEDEIROS

MARIA NILSA é tia de RITA DAS MERCÊS. A ela foi destinado o mon-

tante de R$ 79.104,26 (setenta e nove mil, cento e quatro reais e vinte e seis centa-

vos), tanto mediante a emissão de cheques salário, como também através de trans-

ferências19 de recursos das contas da Assembleia Legislativa no período de 2006 a

2011, consoante imagem que segue:

19 Maria Nilsa não teve a quebra de sigilo bancária decretada, razão pela qual os dados foram extraí-
dos das contas bancárias pertencentes a Assembleia Legislativa, conforme minudentemente descrito
no Relatório de Análise LAB-LD Nº01/2017/LABIF acostado ao PIC 15/15. 
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Em detalhes, os valores emitidos em favor de MARIA NILSA podem ser

assim consolidados:

ANO MEIO DE RECEBIMENTO

2006 06 cheques

2007 03 cheques

2008 02 cheques

2010 11 transações bancárias

2011 14 transações bancárias

No que concerne à DIRF da AL, verificou-se que só houve declaração

nos anos de 2006 e 2010, tendo sido declarado os valores de R$ 327,59 (trezentos

e vinte e sete mil e cinquenta e nove centavos) e R$ 17.655,04 (dezessete mil, seis-

centos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), respectivamente, em que pese

MARIA NILSA ter recebido no ano de 2006 a importância de R$ 16.705,05 (dezes-

seis mil, setecentos e cinco reais e cinco centavos) mediante cheques emitidos pelo

órgão. Ressalte-se que também lhe foram pagos, embora não declarados, valores

em 2007, 2008 e 2011.

Vale ressaltar que, de acordo com os dados do CAGED, no período de

02/01/2005 a 30/06/2006, MARIA NILSA manteve vínculo com a Câmara Municipal

de Mossoró/RN, enquanto no período de 02/10/2006 a 01/03/2007 possuía vínculo

com a Prefeitura de Mossoró/RN. Ademais, em consultas realizadas em bancos de

dados disponíveis, pode-se observar que o endereço informado por MARIA NILSA

sempre foi em Mossoró/RN, bem como todos os veículos cadastrados em seu nome

também foram registrados naquela cidade, evidenciando que ela jamais residiu nes-

ta Capital ou tampouco trabalhou efetivamente na AL/RN.

Corroborando as provas até então amealhadas, GUTSON JOHNSON

declarou o seguinte acerca da sua tia MARIA NILSA:

MP: Certo, Maria Nilza? GUTSON: Maria Nilza é uma tia dela, de Rita, que
mora em Mossoró e foi uma gratificação que foi dado pra ela, pra ajuda
dela, que foi como se tivesse ajudado a criar Rita, então Maria Nilza recebia
esse valor, eu sabia que ela recebia, não sei o valor, mas que ela tinha essa
gratificação, esse salário. MP: Mas não sabe se ela ficava com o valor inte-
gral não, né? GUTSON: Não, ela ficava com o valor integral. MP: O senhor
sabe dizer se em algum momento se Maria Nilza residiu em Natal?  GUT-
SON: Maria Nilza residiu. MP: Maria Nilza? GUTSON: Maria Nilza, acho que
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durante um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos. MP: Mas fora isso,
todo o tempo em Mossoró? GUTSON: Todo o tempo em Mossoró MP: Mas
não trabalhou? GUTSON: Não, nunca trabalhou.

Para o êxito do desvio criminoso ora relatado, antes de qualquer coisa,

foi fundamental a autorização do denunciado RICARDO MOTTA, na parte desviada

por meio da pessoa de MARIA NILSA no ano de 2011, ocasião que o denunciado as-

sumiu o comando das ações da organização criminosa.

A partir do conhecimento e da autorização do denunciado  RICARDO

MOTTA, as pessoas de LUIZA DE MARILLAC e MARLÚCIA trataram de inserir ou

manter a inserção fraudulenta de MARIA NILSA na folha de pagamento da AL/RN.

RODRIGO MARINHO, juntamente com MARLÚCIA, tinha a incumbência de remeter

os ofícios ao SANTANDER com a lista de servidores fraudada, além de ter assinado

os cheques em favor de MARIA NILSA, tendo todos a plena consciência de que a

mesma se tratava de uma “funcionário fantasma”. Ademais,  a maioria expressiva

dos títulos foi sacada por RITA DAS MERCÊS, muitos sem qualquer endosso ou

mesmo procuração, por expressa autorização de OSWALDO ANANIAS.

Em assim agindo, o denunciado  RICARDO MOTTA, juntamente com

RITA DAS MERCÊS, MARLÚCIA, RODRIGO, MARILLAC e OSWALDO, desviou em

favor de RITA DAS MERCÊS e de sua tia MARIA NILSA a importância R$ 23.773,01

(vinte e três mil setecentos e setenta e três reais e um centavo), oriundos da AL/RN,

no ano de 2011.

O quadro abaixo detalha o montante de recursos desviados por meio

da inserção da pessoa de MARIA NILSA na folha de pagamento da ALRN no perío-

do de 2006 a 2011:

ANO MEIO DE RECEBIMENTO VALOR CONSIDERADO VALOR TOTAL

2006 06 cheques 06 cheques R$ 16.705,05

2007 03 cheques 03 cheques R$ 7.204,21

2008 02 cheques 02 cheques R$ 7.776,30

2010 11 transações bancárias DIRF R$ 23.645,69

2011 14 transações bancárias 14 transações bancárias R$ 23.773,01
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TOTAL R$ 79.104,26

Assim, no tocante aos desvios realizados por meio da pessoa de MA-

RIA NILSA FERREIRA DE MEDEIROS o denunciado RICARDO MOTTA praticou o

crime previsto no art. 312 caput c/c art. 327, parágrafo 2º c/c art. 62, I, 14 (catorze)

vezes, c/c art. 71, todos do Código Penal, com relação ao ano de 2011.

3.1.4. JERUSA BARBALHO BEZERRA

JERUSA BARBALHO é irmã de ARATUSA BARBALHO, sendo esta úl-

tima ex-nora de RITA DAS MERCÊS, consoante relatada acima. A ela foi destinado,

no período compreendido entre 2009 e 2011, o montante de R$ 38.920,00 (trinta e

oito mil e novecentos e vinte reais), sendo R$ 36.120,00 (trinta e seis mil e cento e

vinte reais) creditados diretamente em sua conta.

Importante destacar que JERUSA BARBALHO não figurou na DIRF da

AL/RN no período compreendido entre 2006 a 2011, em que pese ter recebido do ór-

gão legislativo estadual os valores abaixo discriminados:
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Ademais, foram encontrados dois cheques emitidos em seu favor, no

total R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) depositados na conta corrente por ela

titularizada20. Os valores emitidos em favor de JERUSA podem ser assim consolida-

dos:

ANO MEIO DE RECEBIMENTO VALOR TOTAL

2009 04 créditos em conta R$ 5.600,00

2010 11 créditos em conta R$ 15.400,00

2011
11 créditos em conta R$ 15.120,00

02 cheques R$ 2.800,00

TOTAL R$ 38.920,00

No depoimento prestado por GUTSON JOHNSON, o mesmo revelou

que JERUSA BARBALHO foi, igualmente, arregimentada para o esquema conforme

transcrição abaixo:

MP: É… com relação... alegaram que tinham outras pessoas da família da
sua esposa, da Aratuza. GUTSON: Não, que eu me lembre não. MP: Jeru-
sa?  GUTSON: Jerusa… foi a Jerusa foi, sim, acho que durante uns seis
meses, foi sim, foi arregimentada sim. 

Por sua vez, em seu próprio depoimento,  JERUSA BARBALHO apre-

sentou uma versão pouco crível de que trabalhava na AL/RN, em Mossoró, sem se

recordar, entretanto, quem era o seu chefe imediato, qual o período, nem tampouco

o nome do cargo que ocupava.

Inegavelmente, JERUSA BARBALHO foi mais um elo na enorme ca-

deia criminosa implementada na estrutura da Casa Legislativa para desviar recursos

públicos, haja vista, diante do quadro probatório, que ela nunca trabalhou na Assem-

bleia Legislativa, tendo fornecido tão somente os seus dados cadastrais para viabili -

zar o desvio de recursos por parte de RITA DAS MERCÊS e GUTSON JHONSON.

Ressalte-se uma vez mais que para o êxito do desvio criminoso ora re-

latado, antes de qualquer coisa,  foi fundamental a autorização do denunciado  RI-

CARDO MOTTA, pelo menos na parte desviada por meio da pessoa de  JERUSA

BARBALHO no ano de 2011, ocasião que o denunciado assumiu o comando das

20  A mesma em que eram creditados valores diretamente da conta da AL/RN – Conta-Corrente n.º
15.133-5
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ações da organização criminosa.

A partir do conhecimento e da autorização do denunciado  RICARDO

MOTTA, as pessoas de LUIZA DE MARILLAC e MARLÚCIA trataram de inserir ou

manter a inserção fraudulenta de  JERUSA BARBALHO na folha de pagamento da

AL/RN. RODRIGO MARINHO, juntamente com MARLÚCIA, tinha a incumbência de

remeter os ofícios ao SANTANDER com a lista de servidores fraudada, além de ter

assinado os cheques em favor de JERUSA BARBALHO, tendo todos a plena consci-

ência de que a mesma se tratava de uma “funcionário fantasma”. Ademais, a maioria

expressiva dos títulos foi sacada por RITA DAS MERCÊS, muitos sem qualquer en-

dosso ou mesmo procuração, por expressa autorização de OSWALDO ANANIAS.

Em assim agindo, o denunciado  RICARDO MOTTA, juntamente com

RITA DAS MERCÊS, MARLÚCIA, RODRIGO, MARILLAC e OSWALDO, desviou em

favor de RITA DAS MERCÊS e de JERUSA BARBALHO a importância R$ 17.920,00

(dezessete mil e novecentos e vinte reais) oriundos da AL/RN, no ano de 2011.

Portanto, no tocante aos desvios realizados por meio da pessoa de JE-

RUSA BARBALHO BEZERRA o denunciado  RICARDO MOTTA praticou o crime

previsto no art. 312 caput c/c art. 327, parágrafo 2º c/c art. 62, I, 13 (treze) vezes, c/c

art. 71, todos do Código Penal, com relação ao ano de 2011.

3.1.5. ARANILTON BARBALHO DE OLIVEIRA

ARANILTON BARBALHO é irmão de ARATUSA, ex-esposa de GUT-

SON. A ele foi destinada a quantia de R$ 469.918,64 (quatrocentos e sessenta e

nove mil,  novecentos e dezoito mil  e sessenta quatro centavos),  segundo dados

constantes nas DIRF's informadas pela AL/RN, no período de 2009 a 2011.

 

Vale salientar, de acordo com os dados bancários da Assembleia Legis-

lativa, foram creditados na conta corrente21 de ARANILTON BARBALHO os valores

consolidados na tabela abaixo:

21 Banco do Brasil, Agência n.º 0036, CC 635286.
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ANO MEIO DE RECEBIMENTO VALOR TOTAL

2009 06 créditos em conta  R$ 76.171,38 

2010 14 créditos em conta  R$ 192.654,94 

2011 14 créditos em conta    R$ 201.092,32   

TOTAL R$ 469.918,64

Em que pese ARANILTON BARBALHO não possuir  afastamento de

seu sigilo bancário e fiscal ainda decretado, há vários elementos de prova consubs-

tanciados nos autos que apontam para a irrefutável utilização do seu nome para os

desvios perpetrados através da organização criminosa em atuação na Assembleia

Legislativa.

Um desses elementos, vale pontuar, é que em caderno de anotações

encontrado na busca e apreensão realizada no Gabinete de RITA DAS MERCÊS na

Procuradoria da AL/RN foi localizado um cheque emitido pelo dito órgão, em nome

de ARANILTON BARBALHO DE OLIVEIRA, no valor de R$ 500,00 (quinhentos re-

ais), ainda no ano de novembro de 2008, ou seja, em período em que sequer consta

na DIRF da AL/RN.
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Na verdade, o seu caso em particular chega a ser emblemático. Isso por-

que até mesmo a sua declaração de imposto de renda foi elaborada pelo contador

EMANUEL AGUIAR (diga-se, o mesmo contador da organização criminosa), contra-

tado de RITA DAS MERCÊS para realização da contabilidade do seu núcleo familiar,

sendo o dito documento, referente ao Ano de 2015 (Ano Base 2014), encontrado no

material amealhado na busca a apreensão realizada na residência da denunciada

ANA PAULA MACEDO DE MOURA22, juntamente com a de outras pessoas da famí-

lia da então Procuradora-Geral da AL/RN. 

Vale  destacar  que o endereço informado no referido documento como

sendo o de ARANILTON BARBALHO, ou seja o situado à Rua das Algarobas, n.º 01,

Ap.  702,  Condomínio  Parque  Itatiaia,  Nova  Parnamirim,  Parnamirim/RN,  CEP.

59.151-433, pertence a um imóvel de propriedade de sua irmã ARATUSA BARBA-

LHO23. ARANILTON BARBALHO, na verdade, jamais residiu em Natal.

Além disso, desde que ARANILTON BARBALHO abriu uma conta para re-

ceber os recursos da AL/RN, GUTSON JOHNSON apropriou-se do cartão bancário e

da respectiva senha, passando a movimentá-la com exclusividade, conforme com os

termos do depoimento de ARANILTON BARBALHO, prestado em 24/01/2017, cujo

trecho é transcrito a seguir:

“(...)Que nunca esteve vinculado e/ou trabalhou junto à Assembleia Legisla-
tiva do RN em Natal, tampouco em Mossoró; Que sempre trabalhou como
soldador autônomo; que é cunhado de Gutson Reinaldo, filho de Rita das
Mercês;  que  Gutson pediu  ao declarante  que abrisse  uma conta  no
Banco do Brasil e foi com ele até a agência bancária na cidade de Mos-
soró, oportunidade em que Gutson já ficou com cartão e senha da res-
pectiva conta; que Gutson não disse a razão pela qual desejava que o de-
clarante abrisse a conta bancária, que abriu a conta bancária em confiança
a Gutson que era seu cunhado e não acreditava que chegaria a ser vincula-
do a um cargo sem sua autorização; que quando da abertura da conta não
negociou com Gutson o recebimento de qualquer valor; que, todavia, numa
periodicidade quase mensal, Gutson repassava ao declarente, em espécie,
o valor de 200 a 300 reais, que às vezes passava mais de um mês sem lhe

22  Alvo 12, Volume I.
23  Informação constante em documentação obtida através da quebra do sigilo fiscal de ARATUSA

BARBALHO DE OLIVEIRA.
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repassar nada; que Gutson nunca disse ao declarante se repassava esse
dinheiro a terceiras pessoas ou ficava para si; que apenas soube de seu
nome vinculado à ALRN quando da deflagração da Operação Dama de Es-
padas; que após a deflagração da operação, recebeu correspondências
dos bancos SANTANDER e Banco do Brasil sobre empréstimos que o
declarante  nem sabia  da  existência;  que não tinha conta  no Banco
SANTANDER, só tomando conhecimento de tal conta e empréstimos
por ocasião do recebimento das correspondências; que não tem ideia
do valor dos empréstimos, que não tem ideia de que fez os empréstimos em
seu nome (…) que nunca assinou nenhuma procuração em favor de Gutson
nem de qualquer  outra  pessoa vinculada  a ele;  (…)  que não entregou
qualquer outro documento seu a Gutson nem autorizou que ele fizesse
sua declaração de Imposto de Renda;  (…) que nunca residiu em Natal,
sempre residiu em Mossoró; que desconhece o endereço Rua das Algaro-
bas, s/n, Ap. 702, Cidade Verde, Parnamirim/RN (...)”

Não por acaso, ao analisar a quebra do sigilo bancário dos denuncia-

dos GUTSON JOHNSON e ARATUSA BARBALHO, foi possível observar no período

de 2009 a 2011, créditos oriundos da conta corrente de ARANILTON BARBALHO, os

quais totalizaram algo em torno de R$ 50.800,00 (cinquenta mil e oitocentos reais).

Nesse contexto,  importa destacar  que ARANILTON BARBALHO não

concorreu apenas para o desvio de recursos públicos através de emissão de che-

ques salários fraudulentos. Como se pode ver adiante, GUTSON JOHNSON e RITA

DAS MERCÊS contraíram empréstimos bancários em nome daquele,  igualmente

com o propósito de desviar recursos públicos.

Vale ressaltar que, segundo o próprio GUTSON JOHNSON, a inclusão

de novas pessoas nas folhas de pagamento da AL/RN era meio para o pagamento

de empréstimos consignados anteriormente contratados, de acordo com o trecho

abaixo destacado:

MP: para o grupo de Rita ou o senhor tinha um grupo pessoal? GUTSON:
não, para o grupo de Rita sim foi arregimentado, que foi o Erivanilson, a es-
posa do Erivanilson, um sobrinho da esposa, o irmão dela, Igor, o irmão da..
não to lembrado do nome da esposa dele agora, o Igor  MP: Eliete? GUT-
SON: Eliete MP: ou era a mãe dele? A esposa ou a mãe? GUTSON: não,
não, Eliete era a mãe MP: mãe de Erivanilson? GUTSON: mae de Erivanil-
son MP: Renato?  GUTSON: Renato foi depois da saída do arregimentado
por mim, depois da ainda do.. Aranilton, foi arregimentado por mim ele fez
substituição em nome do Renato  MP: então Aranilton tambem? GUTSON:
é, Aranilton também MP: feito por você? GUTSON: é, por mim, justamente,
Aranilton era repassado, como eu já falei o valor, pra ele era repassado era
200 ou 300 reais, por ai, é, eu ficava com mil reais e o restante do valor eu
entregava a ela, a Rita, que segundo ela era pro presidente da Assembleia.
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(…) MP: é… Renato Bezerra foi colocado la, porque que Aranilton foi substi-
tuido? GUTSON: ele foi substituido porque já havia um processo de separa-
ção muito conturbado com a Aratuza e ela ficava me cobrando muito que re-
tirasse o nome de Aranilton porque não queria o nome do irmao dela mais
em nenhum tipo de confusão, essas coisas ne? Ai tudo bem, foi feito, ai pe-
diu pra tirar porque acabou que o nome do menino complicado por causa da
situação antes de acontecer qualquer problema né? E não queria mais de
jeito nenhum. MP: Mas essas pessoas arregimentadas que foram colocadas
jamais trabalharam também? Dessas dai, o Iago… GUTSON  : Não, não tra  -  
balharam não.   MP  : Eles residiam em Mossoró?   GUTSON  : Em Mossoró   MP  :  
Jamais chegaram a residir em Natal.    GUTSON  : Não    MP  : Embora Aratuza  
tenha o endereço em Parnamirim?   GUTSON:   É, o endereço em Parnamirim  
porque na época Rita pediu que colocasse o endereço daqui de Natal, o en-
dereço daqui de Natal.(...)    MP  : É outra coisa, é, ela, quem fazia essas de  -  
clarações de renda GUTSON: Era a própria Rita que fazia.   MP  : Do grupo fa  -  
miliar? GUTSON: Do grupo familiar, primeiro a minha e da Aratuza, a do
Aranilton era ela quem fazia. MP  : Ela fazia exatamente pra compatibilizar os  
valores? GUTSON: É, pra compatibilizar os valores e pra não expor também
pra outras pessoas de fora ver talvez, né? Acredito que seja dessa forma
né? MP: é, o senhor sabe ou conhece é, o Gustavo Meira Gois? GUTSON:
Gustavo…? MP: Gustavo Meira Gois GUTSON: Não MP: É, essas pessoas
que o senhor arregimentou, é Aranilton, da família de Aratuza, Aranilton, Ge-
rusa e Iago, eles tinham conhecimento? É… Gustavo foi incluido na folha da
Assembleia legislativa e eles recebiam parte desses valores? GUTSON: É,
sim. (…) MP  : Então, é, seguindo aqui no… calma… o senhor tinha o contro  -  
le  da  conta  corrente  de  Aranilton?    GUTSON  :  total    MP  :  o  senhor  quem  
tinha… manuseava..   GUTSON  : é, o Aranilton, é, ele é um menino que vem  
de serra, não saia nem de casa, no dia que vocês forem ver ele, vocês vao
ver, ele não sabia de nada, ele sabia que, que a historia foi o que, que eu
precisava de um emprego que era emprego pra receber na Assembleia, eu
dava 200-300 reais a ele, ele me deu o cartao, me deu os documentos cer-
to? Foi feito essa abertura de conta pra ele e tudo e simplesmente eu che-
gava e…   MP  : o senhor era o procurador dele? GUTSON: nessa época, na  
verdade, não precisava nem dessa questao de procurador, pra ser bem sin-
cero, não existia procurador, assim tinha o cartão dele, sacava mil reais a
cada dia. MP  : e tinha a senha dele?   GUTSON  : tinha, tinha a senha do car  -  
tao   MP  : o senhor quem realizava essas operações? GUTSON: eu realizava  
as operações, sempre eu sacava o dinheiro, não transferia, sempre sacava
e o que que acontecia, quando eu sacava o dinheiro eu chegava com o va-
lor, eu ficava com mil reais, sobrava dez mil, dez mil entregava na mao de
Rita né? Segunda ela o restante era para o presidente, na época, o Robson
e posteriormente   passou a ser, que era quem tava na presidencia, o Ri  -  
cardo Mota     MP  : a Aratuza também chegava a movimentar?   GUTSON  : o  
cartão dela?   MP  : De Aranilton   GUTSON  : de Aranilton, não, muito pouco pra  
sacar, quando, por exemplo, eu tava com (…), minha obrigação era dar os
dez mil a Rita certo? Eu (…) os dez mil e se eu tivesse o dinheiro eu dava
em espécie e continuava sacando como se fosse um cartao normal de uma
conta minha, o que eu tinha que fazer era dar os dez mil reais a Rita, em re-
lação a Aranilton, ate 3-4 dias depois do recebimento que era a época que
fechava o acordo pra entregar pro presidente. MP: então retomando aqui…
GUTSON: por sinal, o Aranilton nunca soube nem o valor que recebia, nem
o valor era tratado com ele. (…) MP: Você, no período que você constou na
folha de pagamento da Assembleia, você chegou a fazer empréstimo con-
signado?   GUTSON  : fiz MP: mas pra você?    GUTSON  : o que eu fiz foi pra  
mim    MP  :  foi?    GUTSON  :  foi    MP  :  você sabe dizer de Aratuza?    GUTSON  :  
não, o de Aratuza foi pra ela, o do Aranilton foi feito pra a Rita que pe-
diu lá que seria um compromisso com o presidente que foi feito lá, que
foi feito um empréstimo mal feito, que por sinal tá ate ai, com esse pro-
blema aí     MP  : então, só pra mim entender, Aranilton contraiu um empresti  -  
mo, vamos supor, de 30 mil reais ne? Entregou esse dinheiro pra Rita.   GUT  -  
SON  : ele nem chegou a pegar nesse dinheiro, isso foi feito com Osvaldo,  
ele não passou nem pela minha mão, passou direto pras mãos de Rita isso
ai.
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O depoimento acima transcrito revela que, no tocante aos desvios reali-

zados no ano de 2011, relativos a pessoa de ARANILTON BARBALHO, o denuncia-

do RICARDO MOTTA não somente o autorizou, como também dele se beneficiou.

Por fim, cumpre asseverar, que o empréstimo vinha sendo quitado com os

recursos oriundos da nomeação de terceiro na folha de pagamento da AL/RN, tanto

que após a exoneração de ARANILTON BARBALHO, nos idos de 2014, houve a

substituição do seu nome por RENATO BEZERRA DE MEDEIROS, consoante narra-

do anteriormente, além do que restou evidenciado, que RITA DAS MERCÊS detinha

o controle do pagamento desse empréstimo, como se pode perceber do documento

encontrado em sua residência24, consistente numa consulta de contrato em nome

ARANILTON BARBALHO:

24 Volume I do Alvo I
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Ressalte-se que os crimes referentes à contratação dos empréstimos

consignados incontestável versatilidade da organização criminosa que atuava em di-

versas frentes no propósito de desviar recursos públicos.

Diante do quadro probatório, resta clarividente que ARANILTON BAR-

BALHO nunca trabalhou na Assembleia Legislativa, tendo fornecido tão somente os

seus dados cadastrais para viabilizar o desvio de recursos por parte de RITA DAS

MERCÊS e GUTSON JOHNSON.

Como já afirmado anteriormente, para o êxito do desvio criminoso ora

relatado, antes de qualquer coisa, foi fundamental a autorização do denunciado RI-

CARDO MOTTA, pelo menos na parte desviada por meio da pessoa de ARANILTON

BARBALHO no ano de 2011, ocasião que o denunciado assumiu o comando das

ações da organização criminosa. Ressalte-se que, como relatado acima, no caso es-

pecífico de ARANILTON BARBALHO o denunciado RICARDO MOTTA se beneficiou

de empréstimo consignado contraído em nome da aludida pessoa.

A partir do conhecimento e da autorização do denunciado  RICARDO

MOTTA, as pessoas de LUIZA DE MARILLAC e MARLÚCIA trataram de inserir ou

manter a inserção fraudulenta de MARIA NILSA na folha de pagamento da AL/RN.

RODRIGO MARINHO, juntamente com MARLUCIA, tinha a incumbência de remeter

os ofícios ao SANTANDER com a lista de servidores fraudada, além de ter assinado

os cheques em favor de MARIA NILSA, tendo todos a plena consciência de que a

mesma se tratava de uma “funcionário fantasma”. Ademais,  a maioria expressiva

dos títulos foi sacada por RITA DAS MERCÊS, muitos sem qualquer endosso ou

mesmo procuração, por expressa autorização de OSWALDO ANANIAS.

Em assim agindo, o denunciado  RICARDO MOTTA, juntamente com

RITA DAS MERCÊS, MARLÚCIA, RODRIGO, MARILLAC e OSWALDO, desviou em

favor de RITA DAS MERCÊS e GUTSON JOHNSON a importância R$ 201.092,32

(duzentos  e  um mil,  noventa  e  dois  reais  e  trinta  e  dois  centavos) oriundos da
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AL/RN,  no  ano  de  2011,  por  meio  da  utilização  da  pessoa  de  ARANILTON

BARBALHO DE OLIVEIRA.

Portanto,  no tocante aos desvios realizados por meio da pessoa de

ARANILTON BARBALHO DE OLIVEIRA o denunciado RICARDO MOTTA praticou o

crime previsto no art. 312 caput c/c art. 327, parágrafo 2º c/c art. 62, I, 14 (quatorze)

vezes, c/c art. 71, todos do Código Penal, com relação ao ano de 2011.

3.2  DOS CRIMES DE PECULATO PRATICADOS POR  JOSÉ DE PÁDUA MARTINS DE

OLIVEIRA E SEUS FAMILIARES

JOSÉ DE PÁDUA MARTINS DE OLIVEIRA conviveu em união estável

com RITA DAS MERCÊS aproximadamente 20 (vinte) anos, até meados do ano de

2013, abarcando todo o período da presente investigação (2006 a 2011). A exemplo

de RITA MERCÊS, JOSÉ DE PÁDUA é servidor da Assembleia Legislativa. 

Consta que  JOSÉ  DE  PÁDUA  ingressou  no  serviço  público  em

03/09/1991, no cargo de Agente Administrativo da Secretaria de Segurança Pú-

blica do Estado da Paraíba25. De acordo com a Resolução n.º 007/93 foi enquadra-

do na AL/RN, no cargo de Assessor Técnico Administrativo e, 27/01/2002, através da

Decisão n.º 005/02, BO n.º 2038, de 30/01/02.

A exemplo do que aconteceu com RITA DAS MERCÊS, JOSÉ DE PÁ-

DUA cooptou pessoas de sua relação familiar para que fossem inseridas fraudulen-

tamente na folha de pagamento da AL/RN, conforme será discriminado na sequên-

cia.

3.2.1. MARIA DO SOCORRO PORDEUS ALBUQUERQUE

Trata-se da ex-cunhada de JOSÉ DE PÁDUA, tendo sido a primeira es-

posa de Orlei Martins de Oliveira, seu irmão. Não foram identificadas transações ele-

trônicas a partir de contas da Assembleia para Maria do Socorro, porém foram locali-

25 De acordo com o teor da tabela constante em mensagem enviada pela servidora Kércia Abdon à
Rita das Mercês.
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zados26 27 cheques emitidos em seu favor (e sacados por JOSÉ DE PÁDUA), no pe-

ríodo compreendido entre 2008 e 2010, contabilizando o valor de R$ 98.925,97 (no-

venta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos).

ANO MEIO DE RECEBIMENTO

2008 07 cheques

2009 15 cheques

2010 05 cheques

2011 DIRF (13 créditos)

Apesar de não ter havido o afastamento dos seus sigilos bancário e fis-

cal  até  a  presente  data,  identificou-se,  pelas  DIRF`S  da  Assembleia  Legislativa

(2008 a 2011), que MARIA DO SOCORRO recebeu dos cofres públicos um total de

R$ 257.824,32 (duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro re-

ais e trinta e dois centavos) (rendimento bruto).

No tocante à situação funcional, não há como se precisar a forma pela

qual se deu o provimento de MARIA DO SOCORRO PORDEUS MARTINS em cargo

ou função na AL/RN, pois segundo pesquisas realizadas nos Boletins Oficiais disponí-

veis no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do RN, já referidos, não foi localizado

ato de nomeação/exoneração, designação ou concessão de gratificação, tampouco foi

identificada a pasta funcional respectiva no material apreendido no Setor de Recursos

Humanos da AL/RN, por ocasião da deflagração da Operação Dama de Espadas.

Em depoimento prestado ao Ministério Público, o Sr. Orlei Martins de Oli-

veira, ex-cônjuge de MARIA DO SOCORRO, faz afirmações que levam a crer que ela

sempre morou em Campina Grande/PB, onde trabalhava como dona de casa e mani-

cure. Em suma, no que diz respeito à MARIA DO SOCORRO, o Sr. ORLEI afirma:

“Arquivo 502031 Defaut xxx.512 (Parte 1): (...)MP: Certo. Conhece a Sra.
Maria do Socorro Pordeus Albuquerque? Orlei: Ex-esposa minha. E foi
praticamente a mãe dele. MP: Certo. O senhor conviveu com a senhora
Maria do Socorro por quanto tempo?  Orlei:  Vinte e poucos anos.  MP:
Sabe dizer se a senhora Maria do Socorro também era empregada da As-

26 Microfilmagens enviadas pelo Banco SANTANDER por meio do expediente CPI-335264155038
em resposta ao ofício nº 844/2015
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sembleia? Orlei: Sei não, senhora. Até porque quando nós nos separamos,
eu fui morar em João Pessoa e de lá fui para... MP: Certo. O senhor se se-
parou dela quando? Orlei: Doutora, faz mais de dezessete anos. MP: Certo.
Sabe dizer se Pádua ainda mantém contato com a Maria do Socorro? Orlei:
Sei não, senhora. MP: Sabe dizer onde ela mora? Orlei: Sei que mora
em Campina Grande. MP: Sempre morou lá? Orlei: Morou em Guarabi-
ra e depois foi quando nós fomos para Campina. MP: A Dona Maria do
Socorro... o senhor não sabe se ela foi funcionária da Assembleia, do
mesmo jeito que o senhor? Orlei: Sei não, senhora. MP: A Dona Maria
do Socorro faz o quê da vida para viver? Orlei: É uma manicure. MP:
Manicure? Orlei: Manicure. MP: O senhor sabe mais ou menos a idade
dela? Orlei: Chegando aos 50 anos. MP: Ela tem algum tipo de formação?
Orlei: Tem o ensino médio.MP: Ensino médio. Quando ela vivia com o se-
nhor, ela era dona de casa? Orlei: Era dona de casa e trabalhava como
manicure. MP: Sabe dizer se ela ainda trabalha como manicure? Orlei:
Trabalha. Eu sei porque tem filho meu que sempre a visita e diz que ela
está vivendo de uma pensão pequena que eu dou e... MP: O senhor dá
quanto a ela de pensão? Orlei: É descontado em folha a parte de R$
400,00 a R$ 500,00. MP: Então ela deve ser beneficiária do bolsa família?
Orlei: Não, porque os filhos estão grandes já. Ela mora com um filho. MP:
Do senhor. Orlei: Ela. Mora com um filho. MP: O filho é do senhor? Orlei: É.
Meu filho. MP: Então mora em Campina? 
Orlei:  Mora em Campina.MP:  Nunca foi  ao Rio  Grande do Norte? Orlei:
Também não sei.(...)”
Arquivo 502031 Defaut xxx.512 (Parte 2): “(...)MP: Me diga outra coisa.
O senhor conhece Maria do Socorro Pordeus Albuquerque. Orlei: Ex-
esposa minha. MP: O senhor tinha dito que tinha sido casado por um
longo período. Por quantos anos? Orlei: 20 e alguma coisa. MP: Está
separado dela há quanto tempo? Orlei: Há muito tempo. Faz muito tem-
po, não me recordo a data, mas faz tempo. MP: Já tá muito tempo que
está separado dela? Orlei: Já. Porque tenho uma nova família já faz 15
anos. MP: Ah, então já faz muito tempo. No período que o senhor este-
ve com ela, ela só trabalhava em casa? Orlei: Era. Era doméstica e ma-
nicure. Final de semana ela fazia o trabalho de manicure e continua fa-
zendo hoje. (...)”
Arquivo 502031 Defaut xxx.512 (Parte 3).  “(...)MP: Certo. Me diga uma
coisa. O senhor sabe dizer, é, o senhor tem algum contato com a Dona Ma-
ria do Socorro? Orlei: Não senhora, depois que nós nos separamos, não
vou dizer que ficamos inimigos. Mas não apareço lá, nem ela aparece aqui,
nem a agente conversa nada. MP: Certo. Então o senhor não sabe se ela
contraiu um empréstimo pra Pádua. Nem nada disso não? Orlei: Não senho-
ra.  MP: Certo. Como é que a Dona Maria do Socorro, é... ela vive do quê?
Orlei: Como é Dra.? MP: O senhor sabe dizer do que é que a Dona Maria do
Socorro vive? Ela trabalha com o quê pra sobreviver. Orlei: Com a pensão
de 400 e pouco que sai do meu contracheque no Estado da Paraíba e justa-
mente com o que ela afaz de manicure e com a ajuda do meu filho que
mora com ela. MP: Certo. O seu filho que mora com ela é o Andreti? Orlei: É
o Andreti. MP: Certo. O Andreti hoje faz o quê? Orlei: Trabalha em Itabaiana.
MP: Desculpe. Itabaiana o que é Itabaiana? É um município é? Orlei: Itabai-
ana é uma cidade que fica próxima da capital do Estado. A uma base de 80
a 90 km. MP: Ele trabalha fazendo o quê Sr. Orlei? Orlei: Ele trabalha na
Prefeitura. MP: Atualmente então, ele é servidor da prefeitura. Orlei: Atual-
mente. MP: O senhor sabe dizer a partir de quando ele virou servidor de Ita-
baiana?(...)”

Chama a atenção ainda o fato de que, segundo o CCS de JOSÉ DE PÁ-

DUA, o mesmo é procurador das contas titularizadas por MARIA DO SOCORRO

PORDEUS (procuração enviada pelo Banco SANTANDER, acostada aos autos do IC
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n.º 107/09, cuja cópia segue anexa ao PIC n.º 015/15), autorizando a conclusão de

que tais recursos igualmente foram carreados para o casal RITA DAS MERCÊS –

JOSÉ DE PÁDUA.

Por sua vez, ao ser ouvida na sede da Promotoria de Defesa do Patrimô-

nio Público de Campina Grande/PB, em 14/02/2017, a sra.  MARIA DO SOCORRO

apresentou versão que se coaduna com o depoimento do seu ex-esposo ORLEI, além

de corroborar vários elementos de provas colhidos nos autos, nos seguintes termos:

“Que nunca exerceu cargo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do
Norte, ponderando que somente foi duas vezes a Natal, não sabendo se-
quer onde é a ALRN; que nunca foi indicada ou convidada para exercer
cargo público; que nunca foi à ALRN, que nunca trabalhou para tal órgão,
não sabendo o endereço ou localização, razão pela qual restam prejudica-
das as indagações sobre tarefa, chefia, horário e valores percebidos; que não
recebia qualquer valor da ALRN; que conhece José de Pádua Martins de
Oliveira e Rita das Mercês, sendo que aquele foi criado pela depoente;
que José de Pádua Martins de Oliveira trabalhava no Cerimonial da ALRN
e veio lhe visitar, acompanhado de sua esposa, Maria das Mercês, que
era Procuradora da Assembleia; que José de Pádua Martins de Oliveira
lhe pediu para passar procuração, afirmando que isso seria bom, pois as-
sim lhe ajudaria com dinheiro, que repete que não recebeu salário ou
qualquer outra forma de pagamento da ALRN; que José de Pádua lhe re-
passava diretamente algum dinheiro, mas era muito pouco; que José de
Pádua, munido dessa procuração, abriu conta-corrente em Natal/RN, pro-
metendo avisar quando surgisse uma proposta de emprego ; que assi-
nou a procuração,  mas sequer a  leu,  principalmente porque confiava
muito em José de Pádua, de dentro de sua casa; que, posteriormente,
teve a feitura de outra procuração, pois teve um crediário recusado, ra-
zão pela qual chamou José de Pádua para se explicar; que José de Pá-
dua afirmou que tinha feito um empréstimo em seu nome, em um mon-
tante de mais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais); que seu nome saiu até no
Fantástico, fato que vem lhe tirando seu sossego, que contratou uma advoga-
da para renegociar esse débito, por sugestão de José de Pádua; que este vi-
nha pagando esse débito, mas parou em novembro de 2016, que não conhece
nenhum deputado do Rio Grande do Norte; que não prestou qualquer serviço
para algum parlamentar, tampouco fundação ou associação vinculada a depu-
tado; que, como dito, não leu a procuração que passou para José de Pádua,
razão pela qual não sabe dizer se ele poderia ter utilizado seu nome para rece-
ber uma gratificação na ALRN; que, fora José de Pádua, não passou procura-
ção para nenhuma outra pessoa; que já trabalhou em empresas privadas e
como servidora comissionada em Itabaiana-PB, mas suas atividades se resu-
mem a fazer unhas de algumas clientes, sem horário determinado; que nunca
saiu de Campina Grande, motivo pelo qual estava residindo no seu ende-
reço entre 2008 e 2011; que só conhece José de Pádua e Maria das Mer-
cês como funcionários da ALRN; que, como explicado, José de Pádua é
como se fosse um filho de criação; desde que tinha 10(dez) anos; que Maria
das Mercês era casada com ele; que José de Pádua é irmão de Orlei Martins
de Oliveira,  seu ex-marido;  que se divorciou de Orlei  Martins faz mais de
18(dezoito) anos; que não assou procuração para Orlei, pelo menos não se
lembra, que possui apenas uma casinha, onde reside, estando muito abalada
com esses constrangimentos, temendo perder seu único bem; que não termi-
nou sequer o segundo grau (ensino médio), sendo uma pessoa humilde, mas
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honesta em tudo que faz; que foi ludibriada pela confiança que nutria por
José de Pádua; que se coloca à disposição para qualquer esclarecimento,
tanto ao Ministério Público quanto à Justiça (...)”.

Por outro lado, não se pode olvidar que na busca e apreensão realizada

na residência de JOSÉ DE PÁDUA foram localizados inúmeros documentos atinentes

a MARIA DO SOCORRO, dentre os quais pode-se citar: cópias de identidade e CPF,

extrato de empréstimo consignado no valor de R$ 61.037,38 (sessenta e um mil e trin-

ta e sete reais e trinta e oito centavos), realizado junto ao Banco do Brasil em nome da

denunciada, datado de abril de 2010, além de comprovantes de pagamentos de bole-

tos em nome de MARIA DO SOCORRO, feito na conta corrente de JOSÉ DE PÁDUA,

consoante documento abaixo:

Ademais, na caixa de e-mails de RITA DAS MERCÊS27 foi encontrado (na

mensagem n.º 2429) arquivo da contestação apresentada por JOSÉ DE PÁDUA na

ação de dissolução de sociedade de fato um trecho que faz alusão à MARIA DO SO-

27  Endereço eletrônico rita_das@uol.com.br, obtido mediante quebra do sigilo telemático deferido 
por este Juízo.
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CORRO, no item “das dívidas contraídas”, no sentido de que o empréstimo em nome

dela teria sido feito em benefício do casal, de modo que o débito fosse dividido igual-

mente entre as partes, o que reforça sobremaneira a inclusão do nome de sua ex-

cunhada nos quadros da AL/RN para viabilizar os desvios realizados pela organização

criminosa.

Assim, tem-se que MARIA DO SOCORRO jamais residiu em Natal ou tam-

pouco exerceu qualquer atividade laborativa nos quadros da AL/RN, tendo emprestado

o seu nome para que fosse inserido fraudulentamente por seu ex-cunhado e Rita

das Mercês na folha de pagamento do referido órgão como forma de viabilizar os

desvios.

Assim, considerando que os cheques listados são inferiores aos valores

constantes na DIRF, por essa englobar outros tipos de custos despendidos pela As-

sembleia com a Denunciada, para cálculo do desvio usou-se como critério os

Rendimentos Brutos, que totalizaram R$ 257.824,32 (duzentos e cinquenta e

sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos) no período

compreendido entre 2008 e 2011, consolidados na tabela a seguir:

ANO MEIO DE RECEBIMENTO VALOR TOTAL

2008 Dados da DIRF R$ 36.118,04

2009 Dados da DIRF R$ 70.287,80

2010 Dados da DIRF R$ 74.362,15

2011 Dados da DIRF R$ 77.056,33

TOTAL R$ 257.824,32

Da mesma forma dos desvios recursos públicos realizados a partir da

inserção das pessoas recrutadas por RITA DAS MERCÊS na folha de pagamento da

ALRN, os desvios das pessoas recrutadas por JOSÉ DE PÁDUA somente teve êxito,

antes de qualquer coisa,  em razão da ciência e da autorização do denunciado RI-

CARDO MOTTA, na parte desviada por meio da pessoa de MARIA DO SOCORRO

no ano de 2011, ocasião que o denunciado assumiu o comando das ações da orga-

nização criminosa.

A partir do conhecimento e da autorização do denunciado  RICARDO
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MOTTA, as pessoas de LUIZA DE MARILLAC e MARLÚCIA trataram de inserir ou

manter a inserção fraudulenta de MARIA DO SOCORRO na folha de pagamento da

AL/RN. RODRIGO MARINHO, juntamente com MARLUCIA, tinha a incumbência de

remeter os ofícios ao SANTANDER com a lista de servidores fraudada, além de ter

assinado os cheques em favor de MARIA DO SOCORRO, tendo todos a plena cons-

ciência de que a mesma se tratava de uma “funcionário fantasma”. Ademais, a maio-

ria expressiva dos títulos foi sacada por RITA DAS MERCÊS, muitos sem qualquer

endosso ou mesmo procuração, por expressa autorização de OSWALDO ANANIAS.

Em assim agindo, o denunciado  RICARDO MOTTA, juntamente com

RITA DAS MERCÊS, MARLÚCIA, RODRIGO, MARILLAC e OSWALDO, desviou em

favor de RITA DAS MERCÊS e  JOSÉ DE PÁDUA a importância  de R$ 77.056,33

(setenta e sete mil e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos)  oriundos da

AL/RN, no ano de 2011, por meio da utilização da pessoa de MARIA DO SOCORRO

PORDEUS MARTINS.

Portanto,  no tocante aos desvios realizados por meio da pessoa de

MARIA DO SOCORRO PORDEUS MARTINS o denunciado RICARDO MOTTA prati-

cou o crime previsto no art. 312 caput c/c art. 327, parágrafo 2º c/c art. 62, I, 13 (tre-

ze) vezes, c/c art. 71, todos do Código Penal, com relação ao ano de 2011.

3.2.2. IVONILSON CAETANO MONTEIRO

IVONILSON CAETANO MONTEIRO é cunhado de JOSÉ DE PÁDUA,

vez que casado com sua irmã Maria do Céu Martins. Segundo consta do Boletim

Oficial  da AL/RN n.º  2080,  de 30/01/2003,  Ivonilson Caetano foi  designado para

exercer uma função gratificada - FG06 no Legislativo, tendo figurado em todas as

DIRF`s DA AL/RN no período compreendido entre 2006 e 2011, sem que, entretanto,

tenha sido localizada a sua pasta funcional entre o material arrecadado na busca e

apreensão. A ele foi destinado a importância de R$ 228.226,52 (duzentos e vinte e

oito mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos)28.

Não foram identificadas transações eletrônicas a partir  de contas da

28  A metodologia para o cálculo do desvio está descrita no Relatório 01/2017 acostado ao PIC 15/15

75/85



Assembleia para IVONILSON CAETANO, porém foram localizados diversos cheques

emitidos em seu favor, em sua quase totalidade, sacados por JOSÉ DE PÁDUA e

RITA DAS MERCÊS, de acordo com a tabela abaixo:

ANO QUANTIDADE

2006 08 cheques

2007 04 cheques

2008 14 cheques

2009 12 cheques

2010 07 cheques

2011 DIRF (13 créditos)

De  acordo  com  os  dados  do  CAGED,  seu  vínculo  com  a  AL/RN  foi

iniciado  em  11/03/2003,  mesma  época  em  que  figurava  como  empregado  da

empresa  CENTRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (01/07/2009 a 21/06/2003). Em

01/07/2003  consta  outro  vínculo  empregatício  com  a  empresa  ARM

TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, cujo nome anterior

era RM Engenharia Ltda, onde permaneceu até 01/07/2013. 

Vale  salientar  que,  nos  termos  do  contrato  de  trabalho  firmado  entre

IVONILSON  CAETANO e  a  RM  ENGENHARIA,  obtido  mediante  requisição

ministerial constante no Anexo respectivo do PIC 15/15, consta que tal foi contratado

para a função de almoxarife, com carga horária de 44 horas semanais de trabalho

(cláusula primeira), o que aponta para a impossibilidade de conciliar o exercício

do emprego concomitantemente com a função pública.

Durante o período do afastamento do sigilo fiscal, constatou-se que além de

recursos da Assembleia, IVONILSON recebeu recursos das empresas RM ENGENHA-

RIA e ARM TELECOM, com quem manteve vínculo empregatício .

 

Diagrama de Recebimento conforme DIRF – dossiê integrado:
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Confrontando os dados da DIRF da AL/RN e das empresas RM ENGENHA-

RIA e ARM TELECOM constata-se que os valores que  transitaram pelas contas de

IVONILSON, em alguns anos, são sensivelmente inferiores aos valores líquidos dispo-

níveis – soma de rendimentos líquidos da Assembleia e RM Engenharia. 

O confronto dos dados bancários e fiscais de IVONILSON revelou, até não

mais poder, que a sua movimentação financeira é compatível com os rendimentos

oriundos de seus vínculos laborais privados,  indicando que os recursos da Assem-

bléia Legislativa do RN  não transitaram por suas contas  29  , tendo sido carreado  

para RITA E PÁDUA.  

O  êxito  do  desvio  criminoso  ora  relatado,  antes  de  qualquer  coisa,

somente foi possível em razão da autorização do denunciado  RICARDO MOTTA,

na parte desviada por meio da pessoa de  IVONILSON CAETANO MONTEIRO no

ano  de  2011,  ocasião  que  o  denunciado  assumiu  o  comando  das  ações  da

organização criminosa.

A partir  do  conhecimento  e  da  autorização  do  denunciado  RICARDO

MOTTA, as pessoas de LUIZA DE MARILLAC e MARLÚCIA trataram de inserir ou

manter a inserção fraudulenta de  IVONILSON CAETANO MONTEIRO  na folha de

pagamento da AL/RN. RODRIGO MARINHO, juntamente com MARLÚCIA, tinha a

incumbência  de  remeter  os  ofícios  ao  SANTANDER  com  a  lista  de  servidores

fraudada, além de ter assinado os cheques em favor de  IVONILSON CAETANO

MONTEIRO, tendo todos a plena consciência de que a mesma se tratava de uma

“funcionário  fantasma”.  Ademais,  a  maioria  expressiva  dos títulos  foi  sacada por

29  Todos  os  dados  bancários  e  fiscais  estão  compilados  no  Relatório  de  Análise  LAB-LD
Nº01/2017/LABIF acostado ao PIC 15/15.
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RITA DAS MERCÊS,  muitos  sem qualquer  endosso  ou  mesmo procuração,  por

expressa autorização de OSWALDO ANANIAS.

Em assim agindo, o denunciado RICARDO MOTTA, juntamente com RITA

DAS MERCÊS, MARLÚCIA, RODRIGO, MARILLAC e OSWALDO, desviou em favor

de RITA DAS MERCÊS e JOSÉ DE PÁDUA a importância R$ 77.057,50 oriundos da

AL/RN, no ano de 2011, por meio da utilização da pessoa de IVONILSON CAETANO

MONTEIRO.

Portanto,  no  tocante  aos  desvios  realizados  por  meio  da  pessoa  de

IVONILSON CAETANO MONTEIRO  o denunciado  RICARDO MOTTA praticou o

crime previsto no art. 312 caput  c/c art. 327, parágrafo 2º c/c art. 62, I, 13 (treze)

vezes, c/c art. 71, todos do Código Penal, com relação ao ano de 2011.

3.2.3. DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE POR JOSÉ DE PÁDUA

NO ANO DE 2011:

No período referente ao afastamento do sigilo bancário de JOSÉ DE PÁ-

DUA (2006/2011) foram identificados 47 (quarenta e sete) cheques30 emitidos em seu

favor, totalizando o valor de R$ 493.659,90. Já no que diz respeito aos recursos recebi-

dos em conta diretamente da Assembleia Legislativa (sendo 107 operações a créditos,

dentre as quais, transferências, proventos, Aviso de Lançamento e DOC/TED),  apu-

rou-se a quantia de R$ 1.013.189,93.

No total, foi destinado a JOSÉ DE PÁDUA, oriundo das contas da AL/RN,

o valor de R$ 1.506.849,83, consoante segue especificado no quadro a seguir:

30 Todos os cheques encontram-se listados no  RELATÓRIO DE ANÁLISE LAB-LD Nº01/2015/LABIF 
e no RELATÓRIO DE ANÁLISE LAB-LD Nº 01/2017/LABIF.

78/85



Note-se que num universo de 06 (seis) anos de investigação, considerando

o período de 2006 a 2011, era de se esperar que o denunciado JOSÉ DE PÁDUA –

percebendo seus proventos mediante salário ou conta-corrente – obtivesse, a grosso

modo, em média cerca de 84 créditos de salários, equivalentes a um mês por ano,

acrescidos de 13º salário (01 crédito de antecipação e outro da diferença paga no fim

de ano, com os descontos de praxe), no total de 14 créditos anuais. Contudo, somente

de 2006 a 2011, o denunciado recebeu 47 (quarenta e sete) cheques (somente no uni-

verso disponibilizado pelo Banco SANTANDER, afora os que não foram remetidos pela

instituição financeira ou que estão ilegíveis), em benefício próprio, aliados às 107 (cen-

to e sete) operações de créditos diretos em sua conta-corrente, havendo meses, inclu-

sive, em que há o recebimento concomitante tanto por cheque, como mediante crédito

em conta, além de vários créditos em conta em um único mês. Sem dúvidas, esse pa-

drão excede sobremaneira o que seria habitual e regular a um servidor público como

outro qualquer.

Confrontando os dados bancários de JOSÉ DE PÁDUA com as fichas finan-

ceiras remetidas pela AL/RN, constatou-se uma discrepância nos anos de 2006, 2007,

2008, 2009 e 2011 da ordem de R$  262.539,71 (duzentos e sessenta e dois mil, qui-

nhentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos), conforme ilustrado no gráfico

abaixo:
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Considerando a possibilidade de existirem valores pagos pela Assembleia

que não constassem na ficha financeira, tais como diárias, foram abatidos os valores

informados a título de Rendimentos Isentos e não tributáveis nas declarações efetu-

adas por JOSÉ DE PÁDUA à Receita Federal.

Nas declarações de JOSÉ DE PÁDUA nos anos em que houve divergên-

cias entre os valores constantes na ficha financeira e os efetivamente recebidos,

averiguou-se o recebimento naquela categoria a importância de R$ 12.651,38 (doze

mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), valor esse debitado

do montante total que superou a remuneração líquida, obtendo- se o valor final de

R$ 249.888,13 (duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito mil e

treze centavos).

Apenas no ano de 2011, sob os auspícios do denunciado RICARDO

MOTTA, integrante da organização criminosa, os recursos objeto de transfe-

rências da Assembleia Legislativa para a conta bancária de JOSÉ DE PÁDUA

alcançam R$ 204.393,42 (duzentos e quatro mil, trezentos e noventa e três re-

ais e quarenta e dois centavos), exatos 24.479,30 (vinte e quatro mil, quatro-

centos e setenta e nove reais e trinta centavos) além dos rendimentos que lhe

seriam legitimamente devidos. 
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4. DO TOTAL DO DANO OCASIONADO AO ERÁRIO SOMENTE COM RELAÇÃO

A ESTA PRIMEIRA DENÚNCIA:

A minuciosa exposição tecida até o presente momento revela, de maneira

incontestável,  que a organização criminosa desviou recursos dos cofres da Assem-

bleia Legislativa Estadual, por meio do uso do “cheque salário” e transferências bancá-

rias destinados aos familiares e terceiros vinculados a RITA DAS MERCÊS e JOSÉ DE

PÁDUA, mediante a inserção fraudulenta na folha de pagamento.

O denunciado RICARDO MOTTA é responsável pelos desvios de recursos

públicos da ALRN, por meio dos familiares e terceiros vinculados a RITA DAS MER-

CÊS e JOSÉ DE PÁDUA, no período em que exerceu o comando da organização cri-

minosa, restrito nesta denúncia ao ano de 201131. Assim, a ação do denunciado em ra-

zão do esquema objeto desta denúncia causou um dano ao erário estadual no valor de

R$ 629.387,71 (seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e se-

tenta e um centavos).

BENEFICIÁRIOS ANO MEIO DE RECEBIMENTO VALOR TOTAL

MARIANA MORGANA 2011 08 transferências bancárias R$ 26.240,02

ARATUSA BARBALHO 2011 14 transações bancárias R$ 206.248,53

MARIA NILSA 2011 14 transações bancárias R$ 23.773,01

JERUSA BARBALHO 2011 11 créditos em conta-corrente
02 cheques

R$ 17.920,00

ARANILTON BARBALHO 2011 14 créditos em conta  R$ 201.092,32 

MARIA DO SOCORRO
PORDEUS

2011 DIRF (13 créditos) R$ 77.056,33

IVONILSON MONTEIRO 2011 DIRF (13 créditos) R$ 77.057,50

TOTAL 89 R$ 629.387,71

Com a atualização monetária, utilizando como índice a SELIC, o montante

total desviado é de R$ 1.108.704,85 (um milhão, cento e oito mil, setecentos e qua-

tro reais e oitenta e cinco centavos).

31 Os fatos objeto da presente denúncia compreendem o período de 2006 a 2011. Ao denunciado
RICARDO MOTTA somente são imputados os fatos relativos ao ano de 2011, quando assumiu o
comando da organização criminosa.
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5. DOS REQUERIMENTOS:

Ante o exposto, requer o Ministério Público Estadual:

a)  seja NOTIFICADO o denunciado RICARDO JOSÉ MEIRELES DA

MOTTA para apresentar, querendo, resposta no prazo de 15 (quinze)

dias, em conformidade com o disposto nos arts. 4º da Lei nº 8.038/90 e

1º da Lei nº 8.658/1993, requerendo seja RECEBIDA A DENÚNCIA em

sessão do Tribunal Pleno (Lei nº 8.038/90, artigo 6º), designando-se dia

e hora para o interrogatório do denunciado e prosseguindo-se o feito,

nos termos da Lei nº 8.038/90;

b)  requer a designação de audiência de instrução e julgamento para

que  sejam  ouvidas  as  testemunhas  constantes  no  rol  apresentado

abaixo, mediante regular intimação;

c)  ao final, a procedência da pretensão punitiva, com a consequente

CONDENAÇÃO do  denunciado RICARDO  JOSÉ  MEIRELES  DA

MOTTA pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art.

2º caput c/c § 3º c/c § 4º, inciso II, todos da Lei 12.850/2013; bem como

no art. 312 caput c/c art. 327, § 2º, 89 (oitenta e nove) vezes, c/c art.

71, do Código Penal, com relação ao ano de 2011;

d) com o trânsito em julgado, a inclusão do nome do réu no rol dos cul-

pados, informando-se ainda o fato à Justiça Eleitoral para efeito de sus-

pensão dos direitos políticos durante o prazo da condenação.

e) sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, também se requer

o arbitramento do dano mínimo, a ser revertido em favor do Estado do

Rio Grande do Norte, com esteio nas disposições encartadas no art.
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387, caput e IV do CPP, no valor de R$ 1.108.704,85 (um milhão, cen-

to e oito mil, setecentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

devidamente atualizados com juros e correção monetária;

São os termos em que pede deferimento.

Natal/RN, 11 de maio de 2017.

RINALDO REIS LIMA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
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ROL DE TESTEMUNHAS: 

1) RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO,  CPF nº 913.961.904-49, brasileiro,

solteiro, empresário, com endereço a ser informado em documento apartado.

2) LUANA ATAÍDE BANDEIRA ARRUDA, CPF nº 157.050.994-87, brasileira, casa-

da, bancária, com domicílio à Av. Abel Cabral, 316, Apto. 1700, Nova Parnamirim,

Parnamirim/RN, CEP: 59014-100, nesta capital;

3) LÚCIA REGINA BARRETO, CPF 378.562.944-34, residente na Rua Dr. Raimundo

Correia, 75 ou 85 – Pitimbu – Natal – RN OU Rua dos Jesuítas, 306 – Jardim Planal-

to – Parnamirim – RN OU Praça Sete de Setembro, 01 – Cidade Alta – Natal – RN;

4) MARGARETE DANTAS DE CARVALHO, CPF 202.147.074-15, com endereço na

Rua Walter Pereira Duarte, 1728 – Bloco 3 – apartamento 304 – Condomínio S – Ca-

pim Macio – Natal – RN OU Rua Walter Pereira Duarte, 1708 – Capim Macio – Natal

– RN;

5) IONARA DAS VITÓRIAS SOARES DA CÂMARA, brasileira, solteira, bancário,

portadora do CPF n.º 024.329.644-46, residente na Av. Duque de Caxias, 2641 – Ri-

beira – Natal – RN OU Rua Dr. João Medeiros Filho, 241 – A – Potengi – Natal – RN

OU  Av. Tocantinea, 68 – Pajuçara – Natal – RN; 

6) FREDERICO MEIRA B FONTINELI, brasileiro, casado, bancário, portador de CPF

sob o número 105.269.827-13, residente na Av. Governador Silvio Pedrosa, 306 –

AP. 1401 – Areia Preta – Natal – RN OU Rua Jundiaí, 429 – AP. 3405 – Natal – RN;

7)  RAFAEL FERNANDES SOBRAL NETO,  brasileiro,  solteiro,  portador  do  CPF:

157.040.174-87, residente na Av. Ayrton Senna, 1630 – Bloco 38 – Serrambi II – Na-

tal – RN;

8) THYAGO CORTEZ DO CARMO CARVALHO, brasileiro, casado, servidor público

estadual, CPF: 009.900.174-86, residente na Av. dos Caiapós, 2885 – casa 156 – Pi-

timbu – Natal – RN.
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ROL DE DECLARANTES:

1) RITA DAS MERCÊS REINALDO,  brasileira, divorciada, servidora pública estadual

aposentada, portadora de RG n.º 197.023 SSP/RN, inscrita no CPF/MF sob o n.º

157.194.134-72, residente e domiciliada à Rua Mirabeau da Cunha Melo,  1917,  -

Apto. 1100, Condomínio Cristal Aquarius, Candelária – Natal;

2)  JACIARA RODRIGUES  DA CRUZ,  brasileira,  inscrita  no  CPF/MF  sob  o  nº

030.438.364-30, e no RG sob o nº 1715463 SSP/RN, residente e domiciliada à Rua

Igreja Nova, 05, Conjunto Jiqui, Bairro Neópolis, Natal/RN;

3) RODRIGO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES, brasileiro, casado, servidor pú-

blico estadual, inscrito no CPF/MF sob n.º 297.480.204-44, residente e domiciliado à

Rua Jaguarari, n.º 4980, Casa 29, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP. 59064-500;

4) MARIANA MORGANA PORTELA LUSTOSA REINALDO,  brasileira,  inscrita no

CPF/MF sob o nº 069.416.874-28, residente e domiciliada à Av. Ayrton Senna, Con-

domínio Bosque das Palmeiras, Rua Ratan, Casa 228, Nova Parnamirim, Parnami-

rim/RN;

COLABORADOR:

GUTSON JOHNSON GIOVANY REINALDO BEZERRA, o Ministério Publico se res-

ponsabilizará pela sua intimação.

RINALDO REIS LIMA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
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