
MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 97, Candelária, Natal/RN
CEP 59.065-555 – Fone/Fax: (84) 3232-7132 – e -mail: cjud@mprn.mp.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOÃO REBOUÇAS.

Ref. PIC n.º 021/2016-PGJ
Distribuição por dependência aos autos do PIMP n.° 2016.001993-6

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO

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

legais, embasado nos elementos informativos carreados nos inclusos Procedimentos

de Investigação Criminal nºs 021/2016, vem, perante Vossa Excelência, com amparo

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

DENUNCIAR

RICARDO JOSÉ MEIRELES DA MOTTA,  brasileiro,  casado,

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

residente  e  domiciliado  na  Rua  Senador  José  Ferreira  de

Souza,  1.872,  Ap.  801,  Candelária,  CEP  n.°  59.064-520,

Natal/RN; e

pelos fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos.

I – DO BREVE HISTÓRICO DA OPERAÇÃO CANDEEIRO.

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da
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Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Natal, deflagrou, em 02

de setembro de 2015,  a  OPERAÇÃO CANDEEIRO,  a  qual  descortinou  refinada

associação criminosa instalada no Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio

Ambiente – IDEMA/RN, que desviou mais de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões

de reais) dos cofres públicos, utilizando-se para tanto de ofícios autorizadores de

pagamentos.

De  acordo  com  o  conjunto  probatório  coligido  ao  longo  das

investigações  em  1ª  Instância,  o  qual  faz  parte  da  Ação  Penal  n.º  0109752-

47.2015.8.20.0001, no período compreendido entre janeiro de 2013 e dezembro de

2014,  GUTSON  JOHNSON  GIOVANY  REINALDO  BEZERRA,  na  qualidade  de

Diretor Administrativo do IDEMA, em conluio com CLEBSON JOSÉ BEZERRIL e

EUCLIDES  PAULINO  DE  MACEDO  NETO,  respectivamente,  chefe  da  Unidade

Instrumental de Finanças e Contabilidade (UIFC) do IDEMA e contador conveniado

lotado no mesmo setor, unidos em organização criminosa com RAMON ANDRADE

BACELAR FELIPE SOUSA, JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA SOARES, FAULKNER

MAX BARBOSA, ANTÔNIO TAVARES NETO, FABÍOLA MERCEDES DA SILVEIRA,

ANTÔNIO MACEDO MAFRA e RENATO BEZERRA DE MEDEIROS, desviaram da

referida autarquia estadual, em proveito próprio ou alheio, a importância total de R$

19.321.726,13 (dezenove milhões, trezentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e

seis reais e treze centavos)1, por intermédio das empresas J E DE O SOARES ME

(R$ 3.493.024,77),  M D S DE LIMA SERVIÇOS ME (R$ 891.313,40),  ANTÔNIO

TAVARES NETO – ME ou “TJ RENT A CAR” (R$ 3.121.402,67), RAMON ANDRADE

B.  F.  SOUSA  –  ME  ou  “BOSS  EMPREENDIMENTOS”  (R$  3.999.392,16),  A

MACEDO MAFRA – ME ou “AF LOCADORA” (R$ 1.529.948,15), CONCEITO RENT

A  CAR  (R$  3.224.731,18)  e  FABÍOLA  MERCEDES  DA  SILVEIRA  ME  ou

MERCEDES LOCAÇÕES (R$ 3.061.913,80).

Além  das  pessoas  acima  citadas,  integravam  o  grupo  criminoso

ELIZIANA ALVES DA SILVA,  GERALDO ALVES DA SILVA,  ELMO PEREIRA DA

SILVA JÚNIOR, HANDERSON RANIERY PEREIRA, GUILHERME DE NEGREIROS

1 Em verdade,  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  –  TCE,  por  meio  do  Relatório  de  Auditoria  nº
116/2016 – DAI, concluiu que, no período de 1° de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2015, os
desvios de recursos públicos do IDEMA/RN atingiram o montante de R$ 34.971.016,44 (trinta e
quatro  milhões,  novecentos e  setenta  e  um reais  e  quarenta  e  quatro  centavos).  Os desvios
referente aos aproximadamente R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) remanescentes é objeto de
apuração neste Órgão Ministerial por intermédio do PIC nº 127/2016-PGJ/RN.
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DIÓGENES REINALDO, ARATUSA BARBALHO DE OLIVEIRA, além do já citado

RENATO  BEZERRA  DE  MEDEIROS,  que  concorreram  para  a  ocultação  e

movimentação dos valores desviados, seja de forma direta mediante a utilização dos

seus próprios nomes como pessoas físicas ou através das empresas PRIME SPORT

FITNESS LTDA, TORETTO EQUIPADORA LTDA e  B & G AUTOS COMÉRCIO E

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME.

A fraude foi facilitada a partir da autorização concedida por  MANOEL

JAMIR  FERNANDES  JÚNIOR,  então  Diretor-Geral  do  IDEMA,  a  GUTSON

JOHNSON GIOVANY REINALDO BEZERRA e a CLEBSON JOSÉ BEZERRIL, para

que movimentassem, independentemente de sua assinatura, as contas da autarquia

ambiental conjuntamente, o que possibilitou a livre operação dos recursos públicos

que geriam.

A partir disso, GUTSON JOHNSON GIOVANY REINALDO BEZERRA e

CLEBSON JOSÉ BEZERRIL concentraram suas ações ilícitas nos recursos obtidos

a partir  da  ARRECADAÇÃO DAS TAXAS AMBIENTAIS. Inicialmente, no limiar do

ano  de  2013,  utilizando  a  conta  nº  7.096-3,  da  Agência  nº  3795-8,  bem  como

transferindo valores das contas de nº 200.017-2 - onde são depositadas as TAXAS

DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - e de nº 5.992-7, ambas igualmente da agência

nº 3795-8, para uma conta oculta (conta nº 10.767-0, na agência nº 3795-8), nunca

antes  revelada  aos  órgãos  de  fiscalização.  Posteriormente,  a  partir  do  segundo

semestre de 2013 e durante todo o ano de 2014, realizando a partir dessa conta nº

200.017-2  diversas  operações  destinadas  diretamente  às  contas  bancárias  das

empresas associados utilizadas pelo esquema criminoso.

GUTSON JOHNSON GIOVANY REINALDO BEZERRA e  CLEBSON

JOSÉ BEZERRIL miraram exatamente a arrecadação das Taxas de Licenciamento

Ambiental  para  suas  práticas  ilícitas  em função  de  os  recursos  dessa  natureza

compreenderem  uma  receita  própria  do  IDEMA,  que  não  se  integraliza

automaticamente  ao  Orçamento,  visível  aos  mecanismos  de  transparência,  nem

muito menos aos sistemas de controle financeiro, dependendo da iniciativa do gestor

os atos de incorporação orçamentária e, por conseguinte, de inserção no sistema de

execução financeira. Omitindo-se a inclusão no orçamento, as verbas ali existentes

permanecem  sem  controle  sistemático,  podendo  ser  livremente  movimentadas,
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somente se detectando qualquer irregularidade mediante auditoria específica, o que,

como  se  sabe,  e  muito  bem  sabiam  os  idealizadores  do  esquema  de  desvio

implementado no IDEMA, raramente acontece.

Franqueada  a  possibilidade  de  movimentar  as  contas  bancárias  do

IDEMA  sem  a  intervenção  da  Direção  Geral,  GUTSON  JOHNSON  GIOVANY

REINALDO BEZERRA e CLEBSON JOSÉ BEZERRIL, com o apoio de EUCLIDES

PAULINO DE MACEDO NETO na tarefa de arregimentação de empresas, passaram

a expedir meros ofícios dirigidos à Agência SETOR PÚBLICO do Banco do Brasil,

por eles próprios assinados, contendo as ordens de crédito em favor das empresas

destinadas à captação dos recursos públicos desviados, as quais, durante o período

em  foram  realizadas  as  transferências, nunca  foram  contratadas  ou  prestaram

qualquer serviço ao IDEMA. 

Essa  metodologia  de  pagamento  por  ofícios  é  vedada  a  qualquer

ordenador  de  despesas,  merecendo  destaque  os  ditames  da  Lei  Estadual  nº

4.041/71, artigo 36 (Código de Fiscalização Financeira e Orçamentária do Estado e

dos Municípios), e da Resolução nº 002/2001-TCE/RN, artigo 10, que só autorizam o

pagamento de despesa pública através de ordem bancária ou cheque nominativo.

A despeito  da  latente  ilegalidade, os  artífices  do  desvio  possuíam

conhecimento  de  circunstâncias  elementares  acerca  da  fiscalização  da  despesa

pública e que os assegurariam sobre futura impunidade:

1. A emissão  de  ordem bancária,  caminho  natural  para  o  gasto  transparente  e

contabilmente  aceito,  não  prescindiria  do  lançamento  no  SIAFI  -  Sistema

Integrado  de  Administração  Financeira,  o  que  fatalmente  facilitaria  o

acompanhamento aos interessados e, mais que isso, seria determinante para a

contabilização da despesa;

2. A fiscalização  pelo  Tribunal  de  Contas  depende  exatamente  da  “informação”

sobre a existência da despesa; sonegá-la impediria – salvo evento futuro, incerto

e indesejável – que o referido órgão viesse a tomar conhecimento do desvio;

3. O Tribunal  de Contas,  ao  realizar  o  cruzamento  de  dados colhidos,  utiliza-se

exatamente  dos lançamentos no  SIAFI;  não havendo registro  da despesa no

SIAFI e tampouco sendo esta informada ao Tribunal de Contas, ter-se-ia uma
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certa “segurança”;

4. O Tribunal  de  Contas  somente  exige  o  extrato das  contas  pertencentes  aos

órgãos da Administração Indireta relacionados ao mês de dezembro;

5. O mapeamento dos valores oriundos de arrecadação própria de autarquias como

o IDEMA – notadamente depositados nas contas utilizadas -  é extremamente

dificultado, diferentemente das quantias oriundas do Orçamento Geral do Estado

– OGE, sindicáveis por simples cruzamento informatizado de informações.

Foi assim que GUTSON JOHNSON GIOVANY REINALDO BEZERRA e

CLEBSON JOSÉ BEZERRIL, dispondo de autorização para movimentar as contas

bancárias e sabedores das fragilidades dos mecanismos de controle dos recursos

gerados pela Taxa de Licenciamento Ambiental, passaram então a operacionalizar

um esquema criminoso que logrou desviar a quantia de R$ 19.321.726,13 (dezenove

milhões, trezentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais e treze centavos)

do IDEMA, em proveito próprio e de terceiros.

II  –  DA NOTÍCIA DO ENVOLVIMENTO DO DEPUTADO ESTADUAL RICARDO

MOTTA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INSTALADA NO IDEMA, REFERENTE

AOS FATOS OBJETO DA DENOMINADA OPERAÇÃO CANDEEIRO.

No final da instrução da Ação Penal n.º 0109752-47.2015.8.20.0001,

aforada  em  1ª  instância  em  decorrência  da  OPERAÇÃO  CANDEEIRO,  o

denunciado RICARDO MOTTA foi citado como o principal beneficiário dos desvios

de recursos públicos do IDEMA, sendo essa menção inicial feita no interrogatório do

colaborador GUTSON JOHNSON GIOVANY REINALDO BEZERRA prestado nos

autos da referida ação penal. 

O colaborador GUTSON JOHNSON GIOVANY REINALDO BEZERRA,

no referido interrogatório, revela, sem poder entrar nos detalhes, em virtude do foro

privilegiado do denunciado RICARDO MOTTA, a participação deste nas fraudes do
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IDEMA,  destacando que a empreitada criminosa teve início  a pedido do aludido

denunciado,  que  necessitava  de  recursos,  da  ordem  de  R$  8.000.000,00  (oito

milhões de reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para saldar dívidas de

campanhas eleitorais. Esclarece ainda o colaborador que o denunciado  RICARDO

MOTTA era favorecido uma quantia equivalente a aproximadamente 60% (sessenta

por cento) dos valores desviados da referida autarquia estadual, consoante trechos

do depoimento abaixo reproduzidos (mídia digital à fl. 13):

Trecho 04'34'' – 10'45'' do Vídeo 01

“Gutson: Então, a questão desses ofícios, em si, como começou? Eu
fui indicado pelo Governador Robson. Me chamou, eu entrei no dia
07 de janeiro de 2011, acredito que sim. Era Marcelo Toscano, que
era o Diretor, e eu fiquei como Diretor Administrativo. Foi então que
houve  o  rompimento,  mais  ou  menos,  acho  que  em  agosto,
setembro,  outubro  no  máximo,  de  Robson  com  o  governo  da
Rosalba. E o Ricardo Motta me convidou para continuar no cargo.
Recebi o convite tanto do Ricardo Motta como o aval do Dr. Carlos,
Dr. Carlos Augusto. Também ele me deu o aval pra mim continuar.
Então até aí, quando ele assumiu, ele até me perguntou se eu queria
assumir a direção-geral. Eu disse que não, até porque eu não tinha o
conhecimento técnico da área de licença e essas coisas todas,  a
minha área era outra. Aí ele convidou o Gustavo Szilagyi, que era um
funcionário da SEMURB. Nessa época, saiu alguns. O João Eduardo
pediu pra sair, aí, por indicação de Jamir, que futuramente foi ser o
Diretor-Geral, que era cunhado dele, colocou o Clebson como Diretor
da UFC. O João Eduardo foi para a vice-governadoria e depois pra
SEMURB com Marcelo. Nesse ínterim, quando chegou, acho que em
fevereiro,  fevereiro de 2012,  início de fevereiro,  final  de janeiro,  o
Ricardo me chamou no anexo, chamou a mim e o Jamir, no anexo
aquele ali perto da Jundiaí, e foi bem claro, bem explícito e disse que
não podia fazer mais nada, que tinha muitas dívidas de campanha
passada,  e  não  tinha  como fazer  mais  nada  na Assembleia,  que
estava fachado e precisaria de recursos. E a gente perguntou 'mas
como, Deputado? Como vamos fazer?' Ele disse: 'não'. 'Qual o valor
que o  senhor  quer?'  'Eu preciso  de cerca de 8  a  10 milhões.'  Aí
ponto.
[Durante  o  intervalo  compreendido  entre  06'36''  a  08'25'',  o
Magistrado  interrompe  o  interrogatório  para  esclarecer  aos
advogados presentes sobre o entendimento do STF a respeito do
envolvimento de pessoas com foro privilegiado, já que, durante a fala
do Denunciado, cita-se o nome de um Deputado Estadual. Elucidou
que  não  poderia  haver  o  detalhamento  da  conduta  do  agente
detentor  de  prerrogativa  de  foro,  sob  pena  de  configurar
investigação, mas se permitindo a citação durante a contextualização
do fato.]
Juiz: Pode continuar.
Gutson: Então nesse caso era 60%, era destinado uma parte. 20%
ficou comigo, desse valor. E 20% ficou entre os 3 meninos, acho que
era o João Eduardo, o Clebson e…
Juiz: … Então, na sua parte, você disse que ficava com quantos por
cento?
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Gutson: 20% eu fiquei…
Juiz: … 20% de todo.
Gutson: … de todo esse valor. Ponto.
Juiz: 60% destinava para agentes políticos, é isso?
Gutson: Exatamente.
Juiz: Pode continuar…
Gutson: … e 20% para esses meninos. A forma que ele dividiam eu
não sei. Se dava 1% …
Juiz: … Aqui houve uma alegação de mais de um desses envolvidos
dizendo que ficavam com 10% entre os 3, então essa alegação não é
verdadeira, na sua concepção?
Gutson: Não era verdadeira. Excelência, eu estou há quase 6 meses
preso.  Eu  não  tive  contato  de  amizade  com  nenhuma  dessas
pessoas. Todos eles eram do IDEMA, todos eram amigos, entendeu.
Então tiveram, me desculpe, não vou dizer que eles estão mentindo
ou não,  mas eles podem ter,  muito bem,  tido tempo demais para
conversar. Eu não tive tempo para conversar nada. O que eu fiquei
realmente foi com esse valor, foi o valor que eu falei para Dr. Paulo
quando eu tive a minha conversa com ele, tá entendendo. E eu não
posso  mudar.  Eles  falaram  que  é  10,  eu  não  posso  ficar  dessa
forma…
Juiz: … O que interessa aqui nesse momento do seu interrogatório é
a sua versão. 60 você disse que transferia para agentes políticos …
Gutson: … e 20% que era pra eles. 
Juiz: Sem adentrar no detalhamento dessa transferência, como era o
procedimento, que pode ser objeto de investigação a parte, mas os
agentes políticos que você citou se referiam? Pode dizer  o cargo
para efeito até de análise posterior de competência. Quais eram os
cargos que ocupavam? Um você já nominou. Deputado Estadual … 
Gutson: … Isso. Um Deputado Estadual.
Juiz: Algum outro, para exame de efeito de competência? 
Gutson: Não.
Juiz: Não?
Gutson: Não. Com foro privilegiado, não.
Juiz: Não …
Gutson: … da época …
Juiz: … Os agentes políticos era só Deputado Estadual.
Gutson: Só Deputado Estadual.
Juiz: Hoje?
Gutson: Só Deputado Estadual. 
Juiz: Só Deputado Estadual. Então a única pessoa foi a referida por
você, que era um Deputado Estadual. É isso? 
Gutson: Sim. Em relação aos ofícios, sim.
Juiz: Pronto. Quando falar que vamos deixar de lado esses 60%, que
pode  ser  esmiuçado  em  outra  investigação,  que  não  é  da
competência dessa vara criminal, e você disse que ficava com 20% e
os outros 20% era rateado entre …
Gutson: … correto.”

O controle político exercido pelo denunciado RICARDO MOTTA sobre

a administração do IDEMA é evidenciado pelo colaborador  GUTSON JOHNSON

GIOVANY REINALDO BEZERRA quando afirma que a sua manutenção na Diretoria
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Administrativa da referida autarquia estadual, bem como a indicação de nomes de

peças-chave da organização criminosa para a ocupação de cargos na autarquia,

foram  realizados  a  partir  de  indicação  do  denunciado,  consoante  trecho  do

depoimento a seguir transcrito (mídia digital à fl. 13):

Trecho 40'20'' – 41'47''do Vídeo 01

“Advogado: Sua ida, o senhor falou que foi para o IDEMA convidado
pelo então Vice-Governador do Estado. Eu não estou citando o nome
do  Governador  porque  não  tem  nada  contra  ele,  ele  não  fez
nenhuma…  Apenas  relatou  o  fato.  E  que  posteriormente,  com  a
mudança das forças  políticas,  o senhor  passou a  ser  mantido no
cargo  por  intermédio  do  Deputado  que  o  senhor  citou.  Isso  é
verdade?
Gutson: Verdade. 
Advogado:  O  deputado  indicou  só  o  senhor  ou  indicou  toda  a
diretoria?
Gutson:  Não,  o  Deputado  indicou  o  Clebson,  o  Gustavo,  porque
houveram várias mudanças. Quando o Marcelo saiu, o João Eduardo
acompanhou ele e foi lá pra vice-governadoria. Ele não quis colocar,
primeiramente, o Jamir, para não ter uma conotação política, porque
Jamir  era  ligado  a  ele,  que  era  cunhado  dele.  Então  ele  preferiu
trazer  uma pessoa  de fora,  mas quem mandava,  de verdade,  no
órgão era Jamir. Então Jamir levou a indicação para o Deputado do
Gustavo  Szilagyi,  que é o Diretor,  o ordenador  de despesa, foi o
Diretor-Geral, do Clebson e a minha. 
Advogado:  Então  todas  essas  nomeações  eram  da  cota  política
desse Deputado?
Gutson: Todas. 
Advogado: Clebson inclusive?
Gutson: Clebson inclusive.”

Quanto ao repasse dos recursos desviados do IDEMA ao denunciado

RICARDO  MOTTA,  o  colaborador  GUTSON  JOHNSON  GIOVANY  REINALDO

BEZERRA afirma que eles eram realizados sem intermediários, ou seja, nas mãos

do próprio denunciado, consoante trecho a seguir transcrito (mídia digital à fl. 13):

Trecho 52'16''-52'34'' do Vídeo 01

“Advogado:  Esse agente político tinha algum intermediário ou era
ele pessoalmente quem recebia?
Juiz: Sem entrar em detalhes. Pra passar pra agente político, sobre
modus operandi, faz parte de uma investigação de um outro fato que
não diz respeito a esse foro. 
Gutson: Com ele só mesmo.”
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Como  se  vê,  os  trechos  acima  reproduzidos  sinalizam  que  o

colaborador GUTSON  JOHNSON  GIOVANY  REINALDO  BEZERRA,  seguindo

determinação do denunciado RICARDO JOSÉ MEIRELES DA MOTTA, juntamente

com outras pessoas,  operacionalizou um esquema criminoso que logrou desviar a

quantia  de  R$  19.321.726,13 (dezenove  milhões,  trezentos  e  vinte  e  um  mil,

setecentos e vinte e seis reais e treze centavos) do IDEMA, em proveito próprio e de

terceiros, em especial do denunciado RICARDO JOSÉ MEIRELES DA MOTTA.

III  – DA PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO PELO DENUNCIADO RICARDO

JOSÉ MEIRELES DA MOTTA.

III.1 – DO ESQUEMA DE DESVIO VIA OFÍCIOS.

No período de janeiro/2013 a dezembro/2014, o denunciado RICARDO

JOSÉ MEIRELES DA MOTTA, com a imprescindível colaboração das pessoas de

GUTSON  JONHSON  GIOVANY  REINALDO  BEZERRA,  então  de  Diretor

Administrativo  do  Instituto  de  Desenvolvimento  Sustentável  e  Meio  Ambiente  -

IDEMA,  CLEBSON  JOSÉ  BEZERRIL,  então  no  exercício  da  Chefia  da  UIFC,

juntamente com JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA SOARES, EUCLIDES PAULINO

DE MACEDO, RENATO BEZERRA DE MEDEIROS,  ANTÔNIO TAVARES NETO e

FABÍOLA MERCEDES DA SILVEIRA, desviou dos cofres da referida autarquia, em

proveito  próprio  ou  alheio,  a  importância  total  de  R$  19.321.726,13  (dezenove

milhões,  trezentos e vinte e um mil,  setecentos e vinte e seis reais e treze

centavos), por intermédio das empresas J E DE O SOARES ME (R$ 3.493.024,77),

M D S DE LIMA SERVIÇOS ME (R$ 891.313,40), ANTÔNIO TAVARES NETO – ME

ou “TJ RENT A CAR” (R$ 3.121.402,67), RAMON ANDRADE B. F. SOUSA – ME ou

“BOSS EMPREENDIMENTOS” (R$ 3.999.392,16), A MACEDO MAFRA – ME ou “AF

LOCADORA”  (R$  1.529.948,15),  CONCEITO RENT A CAR (R$  3.224.731,18)  e

FABÍOLA  MERCEDES  DA  SILVEIRA  ME  ou  MERCEDES  LOCAÇÕES  (R$

3.061.913,80), cometendo assim o crime de peculato capitulado no art. 312, § 1º, do

Código Penal de forma reiterada, além de demais crimes de lavagem de dinheiro.

O  esquema  de  desvio  de  recursos  públicos  do  Instituto  de
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Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA, teve início logo após o

denunciado RICARDO JOSÉ MEIRELES DA MOTTA assumir o comando político da

aludida autarquia estadual.

De fato, no final do ano  de 2011, após o rompimento do então Vice-

Governador ROBINSON FARIA com a então Governadora ROSALBA CIARLINI, o

IDEMA  saiu  da  ingerência  política  deste  e  passou  às  mãos  do  denunciado

RICARDO MOTTA, na época Presidente da Assembleia Legislativa do RN, fato que

foi  noticiado em alguns veículos  de imprensa,  como,  a  título  ilustrativo,  pode-se

mencionar o blog de Daltro Emerenciano de 08.11.2011 cuja reportagem se segue:
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Nesse panorama, o colaborador GUTSON J. GIOVANNY REINALDO

BEZERRA recebeu o convite do denunciado RICARDO MOTTA para permanecer no

cargo  de  Diretor  Administrativo  do  IDEMA.  Posteriormente,  no  início  do  ano  de

20122,  o  denunciado  RICARDO  MOTTA  chamou  o  colaborador  GUTSON  J.

GIOVANNY REINALDO BEZERRA e determinou que esse engendrasse uma forma

de  desviar  do  IDEMA a  quantia  de  aproximadamente  R$  11.000,000,00  (onze

milhões de reais) para custear as campanhas eleitorais de 2012 e, posteriormente,

de 2014.

Diante  dessa  determinação  do  denunciado  RICARDO  MOTTA,  o

colaborador  GUTSON  JOHNSON  GIOVANY REINALDO  BEZERRA procurou  as

pessoas CLEBSON JOSÉ BEZERRIL e EUCLIDES PAULINO DE MACEDO NETO,

que trabalhavam no setor financeiro do IDEMA na época dos fatos, e lhes disse que

estava precisando conseguir desviar dinheiro da autarquia. A partir do conhecimento

de CLEBSON JOSÉ BEZERRIL e EUCLIDES PAULINO DE MACEDO NETO na

gestão  administrativa  e  financeira  do  IDEMA,  em  especial  dos  mecanismos

burocráticos  de  realização  da  despesa  pública  e,  principalmente,  de  controle  e

transparência,  foi  desencadeada uma astuta  e audaciosa sistemática  que logrou

desviar a astronômica quantia de R$ 19.321.726,13(dezenove milhões, trezentos e

vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais e treze centavos).

O  esquema  engendrado  pelo  colaborador  GUTSON  JOHNSON

GIOVANY REINALDO  BEZERRA e  as  pessoas  CLEBSON  JOSÉ  BEZERRIL  e

EUCLIDES  PAULINO  DE  MACEDO  NETO,  compreendia  todos  os  aspectos  e

procedimentos  necessários  para  a  perfectibilização  da  trama,  como  a

implementação de rotinas administrativas específicas para realização de pagamento

fictícios, a arregimentação de pessoas físicas e de empresas para recebimento dos

recursos desviados, vindo alcançar até mesmo a minuciosa cautela de muitas vezes

incluir  singelos  centavos  nos valores  desviados para  manter  a  aparência  de  um

pagamento regular.

Conforme pode ser observado na documentação acostada ao Ofício nº

187/2015, originário da Agência Setor Público Natal do Banco do Brasil, consta a

2 Os recursos desviados no ano de 2012 e parte dos desvios nos anos de 2013 e 2014 ainda estão
sob investigação no PIC nº 127/2016-PGJ/RN.
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informação  de  que  o  então  Diretor-Geral  do  IDEMA,  o  Sr.  MANOEL  JAMIR

FERNANDES JÚNIOR, informou a referida instituição financeira que o colaborador

GUTSON JOHNSON GIOVANY REINALDO BEZERRA e a pessoa CLEBSON JOSÉ

BEZERRIL  estavam  autorizados  a  movimentar  as  contas  da  autarquia

conjuntamente, independentemente de sua assinatura, o que possibilitou a ambos a

livre movimentação dos recursos públicos.

Autorizados  a  fazer  a  livre  movimentação  das  contas  bancárias  do

IDEMA, GUTSON JOHNSON GIOVANY REINALDO BEZERRA e CLEBSON JOSÉ

BEZERRIL concentraram suas ações ilícitas nos recursos arrecadados pela referida

autarquia a partir da ARRECADAÇÃO DAS TAXAS AMBIENTAIS. Inicialmente, no

início do ano de 2013, utilizando a conta nº 7.096-3, da Agência nº 3795-8, bem

como transferindo valores das contas de nº 200.017-2 – onde são depositadas as

TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – e de nº 5.992-7, ambas igualmente da

agência nº 3795-8, para uma conta oculta (conta nº 10.767-0, na agência nº 3795-

8),  nunca antes revelada aos órgãos de fiscalização.  Posteriormente,  a  partir  do

segundo semestre de 2013 e durante todo o ano de 2014, realizando a partir dessa

conta nº 200.017-2 diversas operações destinadas diretamente às contas bancárias

das empresas ligadas ao esquema criminoso:  J E DE O SOARES ME, M D S DE

LIMA SERVIÇOS ME ,  ANTÔNIO TAVARES NETO – ME ou “TJ RENT A CAR”,

RAMON  ANDRADE  B.  F.  SOUSA –  ME  ou  “BOSS  EMPREENDIMENTOS”,  A

MACEDO MAFRA – ME ou “AF LOCADORA”, CONCEITO RENT A CAR e FABÍOLA

MERCEDES DA SILVEIRA ME ou MERCEDES LOCAÇÕES.

Sobre  a  conta  oculta,  cabe  asseverar  que  GUTSON  JOHNSON

GIOVANY REINALDO BEZERRA e CLEBSON JOSÉ BEZERRIL, buscando dificultar

ainda  mais  o  controle  do  gasto  daqueles  recursos e  dificultar  a  descoberta  das

manobras  ilícitas  que  vinham  realizando,  uma  vez  que  a  conta  nº  200.017-2

eventualmente poderia  ser  auditada por  ser  a  conta que oficialmente  recebia os

créditos da Taxa de Licenciamento Ambiental, tiveram a cautela e a astúcia de abrir

uma outra conta bancária em nome do IDEMA, mantida  “secreta” e do exclusivo

conhecimento dos participantes do esquema: a conta nº 10.767-0, na agência nº

3795-8.

Essa  conta,  como  se  percebe  do  ofício  nº  53/2013-DA,  teve  sua
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abertura  solicitada  conjuntamente  pelo  Diretor  Administrativo  e  pelo  Chefe  da

Unidade  Instrumental  de  Finanças  e  Contabilidade,  em  04  de  março  de  2013,

exatamente  no  período  em  que  restaram  intensificadas  as  diversas  ordens  de

pagamento “às escondidas” por parte da Diretoria Administrativa do IDEMA, e teve

como única finalidade operacionalizar o esquema de desvio das verbas públicas,

tendo em vista que a integralidade dos recursos dela procedentes – mais de R$

11.000.000,00  (onze  milhões  de  reais)  só  no  ano  de  2013  –  foi  drenada

exclusivamente para contas bancárias das empresas integradas à trama criminosa.

Os  artífices  do  esquema  criminoso  concentraram  os  desvios  nos

recursos oriundos da arrecadação das Taxas de Licenciamento Ambiental em razão

destes  compreenderem  uma  receita  própria  do  IDEMA,  que  não  se  integraliza

automaticamente  ao  Orçamento,  visível  aos  mecanismos  de  transparência,  nem

muito  menos  aos  sistemas  de  controle  financeiro.  De  fato,  a  incorporação

orçamentária  e  a  inserção  no  sistema  de  execução  financeira  desses  recursos

dependia da iniciativa do gestor.  Assim, omitindo-se a inclusão no orçamento, as

verbas  ali  existentes  ficavam  sem  controle  sistemático,  podendo  ser  livremente

movimentadas, somente se detectando qualquer irregularidade mediante auditoria

específica, o que não ocorre com regularidade.

Diante  desse  ambiente,  GUTSON JOHNSON GIOVANY REINALDO

BEZERRA e  CLEBSON  JOSÉ  BEZERRIL  passaram  a  expedir  meros  ofícios

dirigidos  à  agência  setor  público  do  Banco  do  Brasil  S/A,  por  eles  próprios

assinados, contendo as ordens de transferência de recursos públicos das contas do

IDEMA para  as  empresas  arregimentadas  pelo  esquema  criminoso  (J  E  DE  O

SOARES ME, M D S DE LIMA SERVIÇOS ME , ANTÔNIO TAVARES NETO – ME ou

“TJ  RENT  A  CAR”,  RAMON  ANDRADE  B.  F.  SOUSA  –  ME  ou  “BOSS

EMPREENDIMENTOS”,  A  MACEDO  MAFRA  –  ME  ou  “AF  LOCADORA”,

CONCEITO  RENT  A  CAR  e  FABÍOLA  MERCEDES  DA  SILVEIRA  ME  ou

MERCEDES LOCAÇÕES), consoante documentos a seguir reproduzidos apenas a

título ilustrativo:
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Assim, no período de janeiro/2013 a dezembro/2014, foram efetuados

as seguintes transferências para as contas das empresas J E DE O SOARES ME, M

D S DE LIMA SERVIÇOS ME , ANTÔNIO TAVARES NETO – ME ou “TJ RENT A
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CAR”, RAMON ANDRADE B. F. SOUSA – ME ou “BOSS EMPREENDIMENTOS”, A

MACEDO MAFRA – ME ou “AF LOCADORA”, CONCEITO RENT A CAR e FABÍOLA

MERCEDES DA SILVEIRA ME ou MERCEDES LOCAÇÕES:

J E DE O SOARES ME – CNPJ 17.736.747/0001-05
BANCO ITAÚ – AGÊNCIA 9314 C/C 291569

DATA MOVIMENTAÇÃO CONTA
ORIGEM

AGÊNCIA
ORIGEM

VALOR

12/12/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 101.123,56
27/12/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 60.000,00
30/12/2013 TED 001.3795INST DES S 10767 3795  R$ 94.200,00
30/12/2013 TED 001.3795INST DES S 10767 3795  R$ 94.000,00
27/1/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 60.000,00
4/2/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.870,93
11/2/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 115.312,20
13/2/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 90.023,00
17/2/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 101.056,00
24/2/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 120.027,00
25/2/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 100.098,20
26/2/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.980,20
7/3/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.980,20

12/3/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.980,20
19/3/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.980,20
25/3/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 120.098,00
26/3/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.980,20
01/4/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.980,50
8/4/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.980,50
11/4/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.980,50
15/4/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.865,00
23/4/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.980,50
23/4/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 90.035,00
28/4/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.658,00
28/4/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.980,50
6/5/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 119.692,50
6/5/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 105.990,20

12/5/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.980,50
12/5/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 120.057,00
15/5/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 102.232,36
15/5/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.980,50
21/5/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.980,50
6/6/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.980,32

10/6/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.980,50
18/6/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795  R$ 99.980,00

TOTAL R$ 3.493.024,77

M D S DE LIMA SERVIÇOS ME – CNPJ 19.787.088/0001-61
BANCO ITAÚ – AGÊNCIA 9314  C/C 307340

DATA MOVIMENTAÇÃO CONTA
ORIGEM

AGÊNCIA
ORIGEM

VALOR

19/05/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795 R$ 132.235,33
19/05/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795 R$ 97.980,12

21/05/2014 DOC 001.3795IDEMA INST D 200017 3795 R$ 270,00
21/05/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795 R$ 121.589,27
10/06/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795 R$ 99.568,35
10/06/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795 R$ 99.614,02
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18/06/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795 R$ 120.074,15
20/06/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795 R$ 120.001,38
20/06/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795 R$ 99.980,78

TOTAL R$ 891.313,40

CONCEITO RENT A CAR LTDA-ME

CNPJ Nº 12251136/0001-53 -

BANCO SANTANDER:  AGÊNCIA Nº 4650, C/C Nº 130011100

BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA Nº 3525, C/C Nº317454

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 3242 C/C Nº 3000014167

DATA MOVIMENTAÇÃO CONTA
ORIGEM

AGÊNCIA
ORIGEM

VALOR

14/03/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE
CIP

10767 3795 30.000,00

14/03/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE
CIP

10767 3795 30.000,00

14/03/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE
CIP

10767 3795 30.000,00

26/03/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE
CIP

10767 3795 35.000,00

26/03/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE
CIP

10767 3795 35.000,00

04/04/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE
CIP

10767 3795 50.035,23

17/01/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 70963 3795 59.993,28
28/01/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 70963 3795 99.689,40
13/02/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 70963 3795 30.000,00
13/02/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 70963 3795 30.000,00
13/03/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 35.000,00
13/03/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 35.000,00
19/03/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 60.000,00
28/03/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 50.000,00
23/04/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 49.895,89
26/04/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 50.012,35
08/05/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 59.986,89
08/05/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 61.456,32
15/05/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 51.369,00
23/05/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 39.459,58
13/06/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 49.856,35
18/06/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 49.898,86
27/06/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 49.799,59
03/07/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 99.899,50
10/07/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 41.100,89
11/07/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 51.023,56
26/07/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 20.123,56
26/07/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 79.562,35

14/08/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 102.365,65
21/08/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 101.256,32
29/08/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 74.997,20
06/09/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 99.896,36
20/09/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 99.896,23
27/09/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 75.896,32
27/09/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 74.302,56
20/11/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 60.012,32
25/11/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 50.202,00
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28/01/2014 DEPÓSITO 200017 3795 52.695,84
25/03/2014 DEPÓSITO 200017 3795 99.980,20
20/05/2014 DEPÓSITO 200017 3795 150.780,83
22/07/2013 CRED TED 10767 3795 79.256,23
22/07/2013 CRED TED 10767 3795 51.023,56
22/07/2013 CRED TED 10767 3795 69.896,54
06/08/2013 CRED TED 10767 3795 86.896,58
06/08/2013 CRED TED 10767 3795 69.989,63
26/08/2013 CRED TED 10767 3795 77.026,32
16/09/2013 CRED TED 10767 3795 75.000,09
28/10/2013 CRED TED 10767 3795 50.000,00
04/12/2013 CRED TED 10767 3795 50.000,00
13/01/2014 CRED TED 200017 3795 49.900,00
11/03/2014 CRED TED 200017 3795 60.200,80
03/04/2014 CRED TED 200017 3795 100.097,00

TOTAL R$ 3.224.731,18

FABÍOLA MERCEDES DA SILVEIRA -ME  - MERCEDES LOCAÇÕES
CNPJ Nº 10.632.366/0001-37

BANCO SANTANDER:  AGÊNCIA Nº 4650, C/C Nº 130011942

DATA MOVIMENTAÇÃO CONTA
ORIGEM

AGÊNCIA
ORIGEM

VALOR

16/04/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 46.600,00
16/04/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 53.459,87
18/04/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 49.896,53
18/04/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 48.753,00
18/04/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 50.495,78
03/05/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 50.021,35
03/05/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 49.865,89
22/05/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 49.965,00
31/05/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 40.864,00
31/05/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 33.000,00
03/06/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 29.980,00
07/06/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 58.689,65
07/06/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 41.123,58
24/06/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 49.879,58
25/06/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 36.325,65
25/06/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 31.159,85
01/07/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 50.012,23
04/07/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 99.652,12
11/07/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 48.816,00
12/07/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 51.302,56
16/07/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 60.325,26
22/07/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 54.989,63
22/07/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 54.986,23
29/07/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 49.989,01
29/07/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 50.002,79
15/08/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 100.500,68
26/08/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 73.026,89
06/09/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 74.985,00
10/09/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 99.867,00
20/09/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 75.129,87
20/09/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 75.023,26
03/10/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 99.989,56
28/10/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 56.000,00
29/11/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 57.552,84
29/11/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 42.025,68
06/12/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 49.989,65
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06/12/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10767 3795 50.021,56
20/01/2014 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 200017 3795 51.250,00
13/02/2014 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 200017 3795 90.312,20
24/02/2014 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE

STR
200017 3795 120.130,60

11/03/2014 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 200017 3795 59.900,78
27/03/2014 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 200017 3795 89.800,00
03/04/2014 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 200017 3795 74.220,00
11/04/2014 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 200017 3795 120.210,2
03/06/2014 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 200017 3795 120.510,8
18/07/2014 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 200017 3795 120.510,8
29/07/2014 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 200017 3795 120.800,87

TOTAL R$ 3.061.913,80

ANTONIO TAVARES NETO-ME - TJ RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS
 CNPJ Nº 07615151/0001-01

BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA Nº 3525, C/C Nº 323659
BANCO SANTANDER:  AGÊNCIA Nº 4650, C/C Nº 130011148

DATA MOVIMENTAÇÃO CONTA
ORIGEM

AGÊNCIA
ORIGEM

VALOR

13/02/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 70963 3795 30.000,00
13/03/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 35.000,00
13/03/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 35.000,00
19/03/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 60.000,00
28/03/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 50.000,00
09/04/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 49.986,57
23/04/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 49.568,97
26/04/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 49.896,87
08/05/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 51.469,36
08/05/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 48.304,00
15/05/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 48.546,00
23/05/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 49.456,29
27/05/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 49.900,00
13/06/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 51.023,00
24/06/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 29.257,59
24/06/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 33.359,52
03/07/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 98.456,35
10/07/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 51.230,25
11/07/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 49.896,25
19/07/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 55.023,26
19/07/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 54.989,62
26/07/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 49.896,56
26/07/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 50.012,99
23/082013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 99.898,26
29/082013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 76.987,62
13/09/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 74.989,56
25/10/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 50.000,00
20/11/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 59.897,68
25/11/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 59.458,69
05/12/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 50.000,00
05/12/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 50.000,00
27/12/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 10767 3795 99.898,56
13/01/2014 DEPÓSITO 200017 3795 52.000,00
27/03/2014 DEPÓSITO 200017 3795 89.950,00
11/04/2014 DEPÓSITO 200017 3795 99.950,20
10/06/2014 DEPÓSITO 200017 3795 123.890,50
20/06/2014 DEPÓSITO 200017 3795 120.781,47
01/07/2014 DEPÓSITO 200017 3795 123.890,20
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09/07/2014 DEPÓSITO 200017 3795 122.290,20
07/08/2014 DEPÓSITO 200017 3795 122.290,20
05/02/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE

CIP
70963 3795 33.300,00

05/02/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE
CIP

70963 3795 33.300,00

05/02/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE
CIP

70963 3795 33.300,00

14/02/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE
CIP

70963 3795 30.000,00

14/03/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE
CIP

10767 3795 30.000,00

14/03/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE
CIP

10767 3795 30.000,00

14/03/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE
CIP

10767 3795 30.000,00

26/03/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE
CIP

10767 3795 35.000,00

26/03/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE
CIP

10767 3795 35.000,00

04/04/2013 TED DIFERENTE TITULARIDADE
CIP

10767 3795 49.789,65

05/02/2014 TED DIFERENTE TITULARIDADE
CIP

200017 3795 99.985,93

03/04/2014 TED DIFERENTE TITULARIDADE
CIP

200017 3795 75.280,50

TOTAL R$ 3.121.402,67

A. MACEDO MAFRA -ME (CNPJ 16964200/0001-02)
BANCO ITAU-UNIBANCO S.A. AGÊNCIA 6530 C/C 168449

DATA MOVIMENTAÇÃO CONTA
ORIGEM

AGÊNCIA
ORIGEM

VALOR

31/05/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 49.751,00
31/05/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 49.751,00
25/06/2013 TED 001.3795INST DES S 10767 3795 36.589,58
25/06/2013 TED 001.3795INST DES S 10767 3795 33.258,49
01/07/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 49.896,58
02/07/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 59.920,00
02/07/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 59.920,00
12/07/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 52.036,59
16/07/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 61.253,52
22/07/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 70.235,56
22/07/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 58.896,35
22/07/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 69.753,36
06/08/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 79.563,23
06/08/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 63.456,23
22/08/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 60.023,58
06/09/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 75.042,00
20/09/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 75.000,00
20/09/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 75.000,00
29/11/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 50.026,35
29/11/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 49.537,03
04/12/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795 50.000,00
05/12/2013 TED 001.3795IDEMA INST D 10767 3795 52.468,98
20/01/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795 49.980,00
28/01/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795 47.655,82
05/02/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795 90.982,00
11/03/2014 TED 001.3795IDEMA INST D 200017 3795 59.950,90
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TOTAL R$ 1.529.948,15

RAMON ANDRADE B F SOUSA-ME CNPJ 17.466.966/0001-11
BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 3900 C/C 10723

DATA MOVIMENTAÇÃO CONTA
ORIGEM

AGÊNCIA
ORIGEM

VALOR

3/4/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 49.968,98
3/4/2013 CREDITO CFE. INSTRUCOES 107670 3795 49.865,12
10/4/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 32.789,35
10/4/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 40.219,98
10/4/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 26.954,20
26/4/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 50.112,59
26/4/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 49.896,35
8/5/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 58.056,20
8/5/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 50.021,36
21/5/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 45.289,00
21/5/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 43.986,00
21/5/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 43.758,00
13/6/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 55.046,58
13/6/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 56.006,63
20/6/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 56.549,58
20/6/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 23.125,25
25/6/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 52.369,58
25/6/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 48.789,35
3/7/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 60.056,23
3/7/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 59.203,77
11/7/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 99.875,23
18/7/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 99.023,26
19/7/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 99.896,56
23/7/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 99.879,56

25/07/2013 DEPÓSITO 200017 3795 283.125,00
26/7/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 49.865,23
26/7/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 79.895,64

13/08/2013 DEPÓSITO 200017 3795 134.456,29
03/09/2013 DEPÓSITO 200017 3795 150.000,00
12/09/2013 DEPÓSITO 200017 3795 150.000,00
26/09/2013 DEPÓSITO 200017 3795 150.000,00
14/10/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 99.852,65
14/10/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 102.025,89
23/10/2013 DEPÓSITO 200017 3795 141.000,00
12/11/2013 CRÉDITO CFE. INSTRUÇOES 107670 3795 99.896,59
22/11/2013 DEPÓSITO 200017 3795 110.000,00
04/12/2013 DEPÓSITO 200017 3795 130.000,00
16/01/2014 DEPÓSITO 200017 3795 24.850,00
14/02/2014 DEPÓSITO 200017 3795 167.499,36
23/05/2014 DEPÓSITO 200017 3795 188.459,23
06/06/2014 DEPÓSITO 200017 3795 165.456,00
18/06/2014 DEPÓSITO 200017 3795 164.896,25
07/08/2014 DEPÓSITO 200017 3795 165.025,32
10/10/2014 DEPÓSITO 200017 3795 92.350,00

TOTAL R$ 3.999.392,16

Como  se  vê  pelos  quadros  acima,  no  período  de  janeiro/2013  a

dezembro/2014, por meio das empresas J E DE O SOARES ME, M D S DE LIMA
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SERVIÇOS ME, ANTÔNIO TAVARES NETO – ME ou “TJ RENT A CAR”, RAMON

ANDRADE  B.  F.  SOUSA –  ME  ou  “BOSS  EMPREENDIMENTOS”,  A MACEDO

MAFRA  –  ME  ou  “AF  LOCADORA”,  CONCEITO  RENT  A  CAR  e  FABÍOLA

MERCEDES DA SILVEIRA ME ou MERCEDES LOCAÇÕES, GUTSON JOHNSON

GIOVANY REINALDO BEZERRA e CLEBSON JOSÉ BEZERRIL, por determinação

do denunciado RICARDO JOSÉ MEIRELES DA MOTTA, desviaram das contas do

IDEMA a quantia de  R$ 19.321.726,13 (dezenove  milhões, trezentos e vinte e um

mil, setecentos e vinte e seis reais e treze centavos).

III.2  –  DO  RECEBIMENTO  DOS  RECURSOS  PELO  DENUNCIADO  RICARDO

RICARDO JOSÉ MEIRELES DA MOTTA

No  tópico  anterior  desta  denúncia  foi  detalhada  a  forma  urdida  para

implementação  do  desvio  de  recursos  públicos  do  Instituto  de  Desenvolvimento

Sustentável  e  Meio  Ambiente  –  IDEMA,  no  montante  de  R$  19.321.726,13

(dezenove milhões, trezentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais e treze

centavos). Como já explanado, a sistemática de desvio foi engendrada por GUTSON

JOHNSON GIOVANY REINALDO BEZERRA e CLEBSON JOSÉ BEZERRIL, após o

primeiro  receber  a determinação do denunciado  RICARDO MOTTA para  desviar

recursos da aludida autarquia estadual. Neste sentido, é esclarecedor o trecho do

depoimento de GUTSON JOHNSON GIOVANY REINALDO BEZERRA, prestado por

ocasião da sua colaboração premiada (fls. 420/424):

“(...); QUE, em setembro de 2011, o então Vice-Governador ROBINSON

FARIA rompeu politicamente com a então Governadora do Rio Grande

do Norte, ROSALBA CIARLINI; QUE, em razão disso, o IDEMA/RN saiu

da área de  influência política  de ROBINSON FARIA e FABIO FARIA,

tendo sido “entregue” ao então Presidente da Assembleia Legislativa

do Rio Grande do Norte, Deputado Estadual RICARDO MOTTA; QUE o

colaborador foi, então, juntamente com sua mãe RITA DAS MERCES

REINALDO,  a  convite  de  CARLOS  AUGUSTO  ROSADO,  marido  da

então  Governadora  ROSALBA  CIARLINI,  para  uma  reunião  na

residência de RICARDO MOTTA, na qual esse último lhe ofereceu o

cargo  de  diretor-geral  do  IDEMA/RN;  QUE o colaborador  recusou a

oferta,  por falta de conhecimentos técnicos na área ambiental;  QUE
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RICARDO MOTTA sugeriu,  então, que o colaborador continuasse no

cargo de diretor administrativo e financeiro, mas com autonomia para

atender  aos  interesses  do  próprio  RICARDO  MOTTA;  QUE,  nessa

mesma conversa, RICARDO MOTTA falou que não queria deixar evidente

que  o  IDEMA/RN  estava  sob  sua  influência  política;  QUE,  por  isso,

RICARDO  MOTTA  não  nomeou  o  cunhado  dele,  MANOEL  JAMIR

FERNANDES JUNIOR, para o cargo de diretor-geral da entidade; QUE, no

entanto,  MANOEL  JAMIR  FERNANDES  JUNIOR  foi  nomeado  diretor

técnico do IDEMA/RN, por indicação de RICARDO MOTTA; QUE, alguns

dias depois, ficou definido que o diretor-geral do IDEMA/RN seria GUSTAVO

SZILAGYI,  por  indicação  de  LEONARDO  TINOCO,  irmão  de  ALDO

TINOCO,  ex-prefeito  de  Natal/RN;  em seguida,  por  volta  de  outubro  de

2011, o Deputado Estadual RICARDO MOTTA procurou saber, perante o

colaborador,  quais  os  valores  que  o  ex-diretor-geral  do  IDEMA/RN,

MARCELO TOSCANO, conseguia arrecadar a título de propina ou desvio de

recursos públicos oriundos de contratos administrativos da entidade; QUE

essa  conversa  também  ocorreu  na  residência  de  RICARDO  MOTTA,

localizada nas proximidades da TV Cabugi,  no Bairro de Candelária,  em

Natal/RN; QUE o colaborador esclareceu que MARCELO TOSCANO tratava

diretamente com os fornecedores e cuidava desses assuntos sem o auxilio

de outros servidores do IDEMA/RN; (...);  QUE um dia depois da primeira

reunião  com  RICARDO  MOTTA,  o  colaborador  foi  a  uma  reunião  com

CARLOS AUGUSTO ROSADO, marido da então Governadora ROSALBA

CIARLINI,  na  qual  foi  confirmada  a  continuidade  do  colaborador  no

IDEMA/RN;  QUE, na ocasião, CARLOS AUGUSTO ROSADO deu “sinal

verde” para que o colaborador atendesse aos interesses financeiros e

arrecadatórios  de  RICARDO  MOTTA;  QUE,  nesse  contexto,  o

colaborador  atuou  no  sentido  de  gerar  recursos  de  propina  para

RICARDO MOTTA; (...); QUE essa situação perdurou até o final de 2014,

quando o Banco do Brasil se negou a efetuar um pagamento com base

em um ofício do IDEMA/RN; QUE o esquema de desvio de recursos

públicos e repasses de propina no IDEMA ocorria de quatro formas

principais: a) pagamentos indevidos realizados com base em simples

ofícios;  b)  fraudes  em  licitações,  contratos  e  convênios

administrativos,  inclusive  os  relacionados  a  compensações

ambientais;  c)  recebimento  de  vantagens  indevidas  em  razão  de

licenciamentos ambientais; d) recebimento de vantagens indevidas em

razão  da  lavratura  de  autos  de  infração;  QUE  os  valores  ilícitos

recolhidos pelo colaborador eram repassados em espécie a RICARDO

MOTTA; QUE esses repasses ocorreram por meio de contatos diretos e

pessoais com RICARDO MOTTA, no próprio prédio do IDEMA/RN, no

anexo  da  Assembleia  Legislativa  do  Rio  Grande  do  Norte,  na
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residência de RICARDO MOTTA e em outros locais públicos, como no

lado de fora do Hospital do Coração, no final de 2014, em ocasião na

qual  RICARDO  MOTTA  fora  atendido  na  unidade  hospitalar  em

questão; QUE não existe controle de acesso, mediante registro de pessoas

no prédio  do IDEMA/RN ou  no anexo  da Assembleia  Legislativa  do Rio

Grande do Noite; QUE alguns desses repasses ocorreram por meio de um

individuo  de  nome  NARCISO,  o  qual  foi  afastado  dessa  função  por

RICARDO MOTTA, por ter se apropriado indevidamente de alguns valores;

QUE  o  colaborador  ficava  com  20%  (vinte  por  cento)  dos  valores

ilícitos arrecadados, repassando 80% (oitenta por cento) a RICARDO

MOTTA; (…) QUE GUSTAVO SZILAGYI foi substituído na direção-geral do

IDEMA/RN por MANOEL JAMIR FERNANDES JUNIOR, que permaneceu

no cargo até o fim do Governo de ROSALBA CIARLINI, em dezembro de

2014;  QUE MANOEL JAMIR FERNANDES JUNIOR tinha conhecimento

de todo o esquema de arrecadação e repasse de valores ilícitos no

IDEMA/RN;  QUE  MANOEL  JAMIR  FERNANDES  JUNIOR  inclusive

participava do esquema,  provavelmente ficando com 20% (vinte por

cento)  de  participação  nos  valores  por  ele  arrecadados,  mesmo

percentual  do  colaborador;  QUE  algumas  vezes  o  colaborador

entregava  a  MANOEL JAMIR  FERNANDES  os  valores  destinados  a

RICARDO MOTTA, uma vez que MANOEL JAMIR FERNANDES JUNIOR,

como cunhado dele, morava na casa da mãe de RICARDO MOTTA, o

que facilitava o repasse do dinheiro; (…) - (Grifos acrescidos)

Como se vê pelo trecho do depoimento acima transcrito, o denunciado

RICARDO MOTTA não somente determinou a implantação do esquema de desvio

de recursos públicos do IDEMA/RN, como também foi  o principal  beneficiário do

dinheiro público desviado da autarquia estadual cuja cifra se aproxima do valor de

R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), haja vista corresponder a 60% (sessenta

por cento)3 do valor total desviado por intermédio da realização de pagamentos, sem

a  devida  contraprestação,  as  empresas  recrutadas  por  meio  de  simples  ofícios

dirigidos ao Banco do Brasil.  O repasse dos recursos desviados ao denunciado

RICARDO  MOTTA  eram  sempre  realizados  pelo  colaborador  GUTSON  J.

3 Inobstante o colaborador GUTSON J. GIOVANNY REINALDO BEZERRA ter afirmado no trecho
acima retirado de sua delação premiada que repassava 80% dos recursos desviados ao denunciado
RICARDO  MOTTA,  quando  ouvido  novamente  pelo  Ministério  Público  Estadual  na  data  de
18/04/2017,  o  colaborador  esclareceu  que  a  referência  por  ele  feita  ao  aludido  percentual,  na
verdade,  correspondeu à porcentagem total  que ele  repassava aos demais integrantes do grupo
criminoso  cujo  rateio  observava  o  valor  de 60% para  o  Deputado  RICARDO MOTTA e  os  20%
restantes era partilhado por CLEBSON JOSÉ BEZERRIL, EUCLIDES PAULINO DE MACEDO NETO
e JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA SOARES com o proprietário da empresa recrutada.
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GIOVANNY REINALDO BEZERRA, em espécie (dinheiro), e seguiam basicamente a

rotina a seguir descrita.

Após  a  expedição  dos  “ofícios”  transferindo  recursos  do  IDEMA/RN

para  as  empresas  J  E  DE O SOARES ME,  M  D S  DE LIMA SERVIÇOS  ME,

ANTÔNIO TAVARES NETO – ME ou “TJ RENT A CAR”, A MACEDO MAFRA – ME

ou  “AF  LOCADORA”,  CONCEITO  RENT  A  CAR  e  FABÍOLA MERCEDES  DA

SILVEIRA  ME  ou  MERCEDES  LOCAÇÕES,  os  responsáveis  pelas  aludidas

empresas, no caso as pessoas de  JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA SOARES4 e

ANTÔNIO TAVARES NETO5, sacavam os montantes indevidamente transferidos e

repassavam a maior parte dos valores para o colaborador GUTSON J. GIOVANNY

REINALDO  BEZERRA,  diretamente  ou  por  intermédio  de  CLEBSON  JOSÉ

BEZERRIL ou EUCLIDES PAULINO DE MACEDO NETO.

De posse do dinheiro desviado do IDEMA que lhe era entregue por

JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA SOARES, ANTÔNIO TAVARES NETO, CLEBSON

JOSÉ BEZERRIL ou EUCLIDES PAULINO DE MACEDO NETO, após este ter sido

sacado nas contas das empresas do esquema criminoso, o colaborador GUTSON J.

GIOVANNY REINALDO BEZERRA entrava em contato com o denunciado RICARDO

MOTTA e  marcava  um  encontro  pessoal  para  a  entrega  da  parcela  cabia  ao

denunciado.  Esses  encontros  para  a  entrega  do  dinheiro  desviado  do  IDEMA

ocorreram em vários  lugares,  como no  próprio  prédio  da  autarquia  estadual,  no

anexo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, no escritório de advocacia

R & R, na residência do denunciado RICARDO MOTTA e em outros locais públicos,

como no lado de fora do Hospital do Coração, no final de 2014, em ocasião na qual

o denunciado foi atendido na referida unidade hospitalar.

Essa narrativa da participação do denunciado  RICARDO MOTTA no

esquema  criminoso  relativo  a  denominada  Operação  Candeeiro feita  pelo

colaborador  GUTSON  J.  GIOVANNY  REINALDO  BEZERRA é  corroborado  por

diversos outros elementos colhidos no curso da investigação.

4 JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA SOARES era o responsável pela movimentação das contas das
empresas J E DE O SOARES ME e M D S DE LIMA SERVIÇOS ME.
5 ANTÔNIO  TAVARES  NETO  era  o  responsável  pela  movimentação  das  contas  das  empresas
ANTÔNIO  TAVARES  NETO  –  ME  ou  “TJ  RENT  A CAR”,  A MACEDO  MAFRA –  ME  ou  “AF
LOCADORA”, CONCEITO RENT A CAR e FABÍOLA MERCEDES DA SILVEIRA ME ou MERCEDES
LOCAÇÕES.
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Com efeito, é importante destacar que  CLEBSON JOSÉ BEZERRIL,

um dos idealizadores da operacionalização dos desvios de recursos do IDEMA/RN,

relatou  em  seu  depoimento  perante  este  Órgão  Ministerial  que  o  colaborador

GUTSON J. GIOVANNY REINALDO BEZERRA sempre pressionava para agilizar o

repasse  do  dinheiro  desviado,  pois  tinha  que  prestar  contas  com “o  homem do

bigode”,  em uma  alusão  ao  denunciado  RICARDO MOTTA,  consoante  trecho  a

seguir transcrito (fl. 345):

Trecho 03'18”- 03'52” (Depoimento de Clebson José Bezerril)

“Promotor: Ele falava no homem do bigode, como? Se referindo como

se o dinheiro também iria para o homem do bigode?

Clebson: É, isso. Ritinha tem que acertar com o homem do bigode, que

tá precisando de dinheiro. Ele pressionava muito, entendeu? Tem que

sair, tem que sair. E a gente tinha que fazer. Não adiantava negar. Tinha

que ser feito.

Promotor: E essa pressão para que o dinheiro saísse, ela era sempre

ou  ela  se  acentuou  em  algum  período,  por  exemplo  no  período

eleitoral?

Clebson: Não, não. Sempre, sempre.

Promotor: Sempre?

Clebson:  Sempre.  Antes  eleitoral  ou  pós  eleitoral,  a  pressão  era  a

mesma.”

Da  mesma  forma,  JOÃO  EDUARDO  DE  OLIVEIRA  SOARES,

responsável pelas empresas J E DE O SOARES ME e M D S DE LIMA SERVIÇOS

ME,  que  receberam a  quantia  de  R$  4.384.338,17  (quatro  milhões,  trezentos  e

oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e dezessete centavos) desviada do

IDEMA/RN, também quando ouvido perante este Órgão Ministerial, afirmou que o

colaborador  GUTSON J. GIOVANNY REINALDO BEZERRA falava que repassava

dinheiro para o denunciado RICARDO MOTTA, consoante trecho do depoimento a

seguir transcrito (fl. 345):

Trecho  04'10”-  04'34”  (Depoimento  de  João  Eduardo  de  Oliveira

Soares)

“Promotor: Desse dinheiro que ia pra Clebson ou ia pra Gutson, certo,
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o senhor tinha ciência de que ia pra mais alguém?

João  Eduardo:  A conversa  que  rolava  é  que  era  para  o  deputado

Ricardo Motta, mas eu nunca cheguei a presenciar nem cheguei a ter

contato com Ricardo Motta nenhuma vez.

Promotor: Certo, mas tinha essa conversa lá dentro do Idema?

João  Eduardo:  Principalmente  por  Gutson,  não  muito  por  Clebson,

mais por Gutson. 

Promotor: Gutson dizia que parte desse dinheiro era pra ele?

João Eduardo: Correto.”

Outro  que,  igualmente,  afirmou  que  o  colaborador  GUTSON  J.

GIOVANNY REINALDO BEZERRA falava claramente que repassava dinheiro para o

requerido  RICARDO  MOTTA,  no  afã  de  cumprimento  a  acertos,  foi  FELIPE

FERNANDES DANTAS. Abaixo consta o respectivo trecho de seu depoimento com

este teor (fl. 427):

Trecho 02'38”- 03'49” (Depoimento de Felipe Fernandes Dantas)

“Promotora:  Em 90% que eram devolvidos ao Sr.  Gutson,  o senhor

sabe que destinação que era dada? Se havia alguma divisão?

Felipe:  Ele  me  passou,  por  mais  de  uma  vez,  que  esses  eram

referentes  a  um  acordo  que  ele  tinha  que  cumprir  com  o  então

Deputado Ricardo Motta. Que ele tinha um acerto de valor a fazer com

o  deputado  e  que  esse  valor  que  era  devolvido  a  ele,  parte  era

repassado para  o  deputado para  cumprir  com esse acordo que ele

tinha.

Promotora: Ele disse como era feito esse repasse? Se era em dinheiro

em espécie, se era devolução?

Felipe:  Ele  não  entrava.  Sempre  foi  feito  em  dinheiro  em  espécie,

sempre em espécie, mas em relação a percentuais que ele repassava

para o deputado e percentuais que ele ficava, nunca foi tratado sobre

isso. Ele nunca passou como era a forma de tratativa dele. Ele falou

que tinha um acerto para cumprir com o deputado Ricardo Motta.

Promotora:  Começou  quando  esses  acertos?  O  senhor  tem

conhecimento quando começou a realizar esses repasses?

Felipe: Eu acredito que desde 2012.”
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Corroborando  ainda  as  palavras  do  GUTSON  J.  GIOVANNY

REINALDO BEZERRA, ANA PAULA MACEDO DE MOURA, uma das recepcionistas

do Anexo da Assembleia Legislativa do RN localizado na Av. Jundiaí, quando ouvida

no procedimento investigatório que serve de base para presente denúncia, relatou

que viu algumas vezes o referido colaborador ir ao aludido anexo da Assembleia,

falar com o denunciado  RICARDO MOTTA, e que em uma dessas ocasiões este

afirmou que “o deputado tá me enlouquecendo por dinheiro”, consoante trecho a

seguir transcrito (fl. 345):

Trecho 09'45”- 10'18” (Depoimento em anexo)

Advogado de Ana Paula: Se você presenciou algum diálogo, sem ser na

sala que você disse que não ficava dentro da sala?

Ana Paula: Ah, esqueci. Uma vez, Gutson ele conversava comigo às vezes

assim: 'Ei, Ana Paula, tudo bom?', porque ele sabia que eu trabalhava na

Assembleia com a mãe dele e tal. E num desses encontros, ele ia saindo e,

ele é muito, muito meio sem ética. Fala demais, desbocado. E ele soltou

quando ia saindo:  'Ai  o deputado tá me enlouquecendo por dinheiro.'

Soltou essa assim. 

Promotor: O deputado ao qual se referia era o deputado Ricardo Motta?

Ana Paula:  Ele tinha acabado de sair da sala dele e disse que estava

estressado com isso.

Por  fim,  confirmando  a  colaboração  em  apreço,  a  pessoa  de

EDIVANILSON  MORAIS  DA  SILVA,  motorista  de  GUTSON  J.  GIOVANNY

REINALDO BEZERRA à época dos fatos, confirma que levou o citado colaborador

em diversas ocasiões para se encontrar com o denunciado RICARDO MOTTA, bem

como que  este  sempre  lhe  relatava  que  era  pressionado  pelo  denunciado  para

arranjar dinheiro, consoante trecho do depoimento a seguir transcrito (fl. 345):

Trecho 09'20”- 11'25” (Mídia com depoimento em anexo)

Promotor: Alguma vez que o senhor foi com Gutson para entregar esses

envelopes, em algum momento Gutson chegou a dizer ou o senhor chegou

a ver que tinha no envelope dinheiro?

Edivanilson:  Assim, como eu já falei  em outra conversa aqui,  eu nunca

cheguei a ver. O que eu tô falando aqui era o que eu via e o que eu ouvia,

baseado no dia a dia que eu tinha com ele. Muitas vezes ele dizia...Pronto.
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Ele já chegou a dizer pra mim uma conversa que queria sair de lá, que

não  precisava  está  passando  por  isso.  Porque  tinha  que  arranjar

dinheiro de todo jeito. Entendeu. Isso era o que ele me falava.

Promotor: Certo.  Que tinha que arranjar  dinheiro  de  todo jeito  para

quem?

Edivanilson: Para o deputado. 

Promotor: Para o deputado Ricardo.

Edivanilson: Ele, as vezes, pronto. Segundo ele, ele ligava na segunda-

feira, eles tinham um encontro. Ai, as vezes, quando era quinta-feira ele

ligava de novo para se encontrar de novo. Ai ele ficava assim... como

era só eu e ele dentro do carro. 'O que é que eu vou fazer?', 'Qual é a

mágica que eu vou fazer?'. Eu já me encontrei na segunda-feira. O que

é que eu vou fazer de novo na quinta-feira?

Promotor: Como quem, já dei dinheiro na segunda. O que é que vou fazer?

Entendi. Então, ele choramingava para você esse tipo de coisa no carro.

Edivanilson: E no remédio controlado direto. 

Promotor: Ele tomava remédio controlado?

Edivanilson: Rivotril.

Promotor: Essa ansiedade dele aumentava muito no período eleitoral?

Edivanilson: Aumentava. Eu não sei se coincide com a data, mas ele

teve umas consultas que eu levei ele para fazer na Cardioclínica. Se eu

não me engano, foi na época de campanha porque a pressão dele tava

dando pico.

No tocante aos repasse dos valores ilícitos recolhidos a partir do desvio

de  recursos  do  IDEMA/RN,  consoante  já  afirmado  anteriormente,  o  colaborador

GUTSON  J.  GIOVANNY  REINALDO  BEZERRA  pontuou  que  foram  sempre

entregues  em espécie  e  diretamente  ao  denunciado  RICARDO  MOTTA,  com  a

finalidade de não deixar rastros, em encontros que ocorreram no prédio do IDEMA,

na própria residência do denunciado, no escritório de advocacia R&R, no anexo da

Assembleia  Legislativa  Estadual  localizado  na  Av.  Jundiaí  e  em  alguns  locais

públicos, como foi o caso do episódio ocorrido no estacionamento do Hospital do

Coração.

Em tais encontros, o colaborador levava a parte do rateio que cabia ao

denunciado RICARDO MOTTA dentro de uma pasta, em envelopes ou no bolso do

blazer/paletó, na tentativa de disfarçar a verdadeira motivação de tal reunião. Esse

aspecto da narrativa do colaborador é bem corroborada pela pessoa EDIVANILSON
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MORAIS DA SILVA, motorista deste à época, nos seguintes termos (fl. 345):

Trecho 03'06” - 03'37” (Mídia com depoimento em anexo)

Promotor:  E  o  senhor,  nesse  período  que  você  serviu  a  Gutson,

chegou  a  levar  alguma  vez  ele  para  se  encontrar  com o  deputado

Ricardo Motta?

Edivanilson: Segundo ele, segundo o que ele me dizia, sim. 

Promotor: Não, perai.

Edivanilson: Deixe eu lhe explica: porque às vezes eu estava no Idema

e ele ligava pra mim 'Nilson, venha aqui que a gente tem que sair'. Tudo

bem. Ai eu encostava o carro lá e dizia: 'Vamo, vamo na Assembleia

que o presidente ligou pra mim e eu tenho que ir lá'.

Promotor: Certo.

Edivanilson: Ai eu ficava dentro do carro.   

Trecho 04'10”- 05'20” (Mídia com depoimento em anexo)

Promotor: Ai o senhor ficava no carro.

Edivanilson: Ele descia, tratava o que ia conversar e voltava.

Promotor:  Nessas vezes que ele ia,  ele levava algum tipo de valise,

algum tipo de envelepo?

Edivanilson: Às vezes levava, como eu disse em outra conversa que eu

tive aqui, às vezes levava um volume que cabia num bolso de paletó,

descia, voltava sem. Dizia que tinha resolvido. E, às vezes, levava um

envelope desse de banco. 

Promotor:  O  envelope  era  um  envelope  pardo  qualquer  ou  um

envelope mesmo com emblema da Caixa Econômica, Banco do Brasil?

Edivanilson: Não, era assim. 

Promotor: Sem identificação?

Edivanilson: Sem identificação.

Promotor: Um envelope de papel A4 assim, pardo.

Edivanilson: Isso, com um volume dentro que eu também não sabia o

que era. Eu não vou dizer ao senhor que eu vi, que era dinheiro. Não,

não era. Não, era documento. Ele me dizia que era volume de alguma

coisa que ia entregar a ele. 

Promotor: E, muitas vezes, ele deixava, quase sempre ele ia com esse

volume e voltava sem?

Edivanilson: Voltava sem. 

Promotor: E foram várias vezes isso?

Edivanilson: Várias. 
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Trecho 06'30” - 06'45” (Mídia com depoimento em anexo)

Promotor:  E alguma dessas vezes que o senhor foi para o escritório, ele

levava também esses volumes?

Edivanilson: Algumas vezes sim.

Promotor: E nesses dias também havia encontros entre ele e o presidente?

Edivanilson: Tinha.  Naquela  época,  Ricardo  Motta  frequentava  muito  o

escritório R&R.

Por  seu  turno,  a  condição  de  GUTSON  J.  GIOVANNY REINALDO

BEZERRA como operador de propina em proveito do deputado estadual RICARDO

MOTTA no âmbito da referida autarquia foi corroborada pela Sra.  VILMA REJANE

MACIEL  DE  SOUSA,  vice-presidente  da  Fundação  para  o  Desenvolvimento

Sustentável  da  Terra  Potiguar  –  FUNDEP,  entidade  mantenedora  de  diversos

contratos  e  convênios  com o  IDEMA ao  tempo  dos  fatos  sob  análise.  Em  sua

delação premiada6 feita com membros dos Ministérios Públicos Federal e Estadual

às fls. 436/437, tratou deste assunto nos seguintes termos:

“QUE, na gestão de MANOEL JAMIR FERNANDES JUNIOR como diretor-

geral do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio

Grande  do  Norte  –  IDEMA/RN,  tendo  como  diretor  administrativo  e

financeiro GUTSON JOHNSON GIOVANY REINALDO, entre janeiro de

2013 e dezembro de 2014, a colaboradora ouviu de FLÁVIO HENRIQUE

CUNHA FARIAS e RAMON ARNUS FILHO que em todos os contratos e

convênios  havia  a  solicitação  de  um  percentual  de  vantagens

indevidas  destinado  ao  Deputado  Estadual  RICARDO  MOTTA,  que

passou a deter o controle político da entidade na época; QUE FLÁVIO

HENRIQUE CUNHA FARIAS era  coordenador  do  núcleo  de  unidade de

conservação do IDEMA/RN e sócio da colaboradora na empresa RENOVE

SOLUÇÕES  AMBIENTAIS  E  URBANÍSTICAS  LTDA.;  QUE  na  época

RAMON ARNUS FILHO, residente em São Paulo, atuava como “lobista” ou

intermediário  de  interesses  perante  o  IDEMA/RN;  QUE a  colaboradora

acha que quem recebia diretamente os valores ilícitos era GUTSON

JOHNSON  GIOVANY  REINALDO,  sendo  ele  o  responsável  pela

arrecadação da propina; (...)”

6 O termo de colaboração premiada de Vilma Rejane Maciel de Sousa foi homologado pelo Ministro
Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal (STF) na data de 03/03/2017, nos autos do processo nº 6.439
(cópia anexa às fls.  412/419),  por força da citação de autoridades detentoras de cargo com foro
perante a Excelsa Corte.
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Destarte,  o  esquema  engendrado  pelo  colaborador  GUTSON

JOHNSON GIOVANY REINALDO BEZERRA sob a tutoria do denunciado RICARDO

MOTTA compreendia  todos  os  aspectos  e  procedimentos  necessários  para  a

perfectibilização  da  trama,  como  a  implementação  de  rotinas  administrativas

específicas  para  realização  de  pagamento  fictícios  por  meio  de  ofícios,  a

arregimentação de pessoas físicas e de empresas para recebimento dos recursos

desviados, agendamento de encontros escusos para entrega do numerário sempre

em espécie, visando facilitar a dissimulação de sua origem, entre outras ardilosas

praxes arquitetadas, tudo de forma a atender aos interesses pessoais e resguardar a

identidade do aludido parlamentar.

Um outro  importante  meio  de  confirmar  as  informações  repassadas

pelo  colaborador  GUTSON  JOHNSON  GIOVANY REINALDO  BEZERRA adveio

com o acesso autorizado por esse ilustre Relator aos dados telefônicos relacionados

aos  ramais  utilizados  pelo  sobredito  colaborador  e  pelo  denunciado RICARDO

MOTTA no tempo dos fatos, cujo requerimento se encontra autuado perante essa

Corte de Justiça sob o nº 2016.007086-2.

Em  seu  depoimento  em  Juízo,  o  colaborador  GUTSON  JOHNSON

GIOVANY  REINALDO  BEZERRA  afirmou  que  era  muito  pressionado  pelo

denunciado RICARDO MOTTA, especialmente por telefone, visto que se valia deste

meio para  cobrar  o  repasse de mais  e mais recursos em seu benefício.  Noutro

momento,  o  colaborador  relatou  que  os  encontros  eventuais  para  entrega  do

numerário  relativo  à  cota  do  denunciado  eram também antecedidos  de  ligações

entre  eles  e,  como forma de  comprovar  suas  declarações,  indicou os  seguintes

ramais como sendo os que utilizava à época dos fatos (fl. 13):

Trecho 43'30''-45'57'' do Vídeo 01

“Advogado:  No  período  da  eleição  municipal  de  2012,  esse
esquema  foi  incrementado?  Houve  um  aumento  do  número  de
ofícios?
Gutson: Houve sim. 
Advogado: E a que o senhor atribui isso?
Gutson: Aí eu não sei. Ele alegava que era despesas de campanha,
compromissos  políticos  que  iam ser  assumidos  e  não  tinha  mais
como fazer pelo outro órgão e tinha que ser feito.
Advogado: O senhor se sentia pressionado?
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Gutson: Muito, muito. Teve dia de eu tomar 2, 3 Lexotan. Já chegou
uma vez de eu dar um valor x e no outro dia ele já queria que eu
desse mais dinheiro. Entendeu. Pressionava que a gente cedesse os
carros do IDEMA pra ele usar no trabalho dele lá, pra política.
Advogado: E o senhor Edivanilson, Nilson. Quem é Nilson?
Gutson: Nilson é… Quando eu entrei no IDEMA, cada Diretor tem
direito a um motorista, foi o meu motorista durante 4 anos, durante o
tempo que eu passei lá ele ficou comigo. 4 anos e pouco, 3…
Advogado: … e ele acompanhava essas suas agonias, ansiedades?
Gutson: Tudo.
Advogado: E ele chegou a ver o senhor saindo do seu carro com o
dinheiro pra entregar e voltando sem o dinheiro?
Gutson: Muitas vezes. Muitas vezes.
Advogado:  Com  relação  aos  telefones,  eu  vou  citar  aqui  os
números, só para o senhor confirmar se eram esses os números que
o senhor usava. O 9995-2040.
Gutson: Certo.
Advogado: Não, desculpe. 99952-0401.
Gutson: É, é isso.
Advogado: É porque agora tem um 9 a mais. 99649-0120.
Gutson: Isso.
Advogado: 99429-0339.
Gutson: Correto.
Advogado: 99164-8112.
Gutson: Correto.
Advogado: 98137-2242.
Gutson: Correto.
Advogado: 99179-7472.
Gutson: Correto.
Advogado: E o 99974-6791.
Gutson: Correto.
Advogado:  Eram  esses  os  telefones  que  o  senhor  utilizava
nesse período, e quando o senhor era pressionado eram para
esses telefones que as ligações iam. 
Gutson:  Exatamente.  Já teve dias dele  me ligar  umas 5,  6,  7

vezes.”

Por  seu  turno,  denunciado RICARDO  MOTTA utilizava  o  ramal

telefônico (84) 99984-0890.

Pois  bem.  Os  registros  telefônicos  do  terminal  utilizado  pelo

denunciado RICARDO MOTTA quando confrontados com os dos terminais utilizados

pelo colaborador  GUTSON JOHNSON GIOVANY REINALDO BEZERRA  (99429-

0339;  99164-8112;  98137-2242  e  99974-6791), revelaram  que, no  período  de

outubro   de 2011 a outubro de 2014, ambos trocaram 292 (duzentas e noventa e

duas) ligações telefônicas, consoante espelha o diagrama a seguir:
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O intenso  fluxo  de  ligações  mantido  entre  o  denunciado  RICARDO

MOTTA e  o  colaborador  GUTSON JOHNSON GIOVANY REINALDO BEZERRA

revela a existência de um relacionamento incomum entre ambos, próprio de quem

possui alguma relação pessoal ou profissional. Note-se a iniciativa da maior parte

das ligações partia do denunciado RICARDO MOTTA, fato que corrobora a palavra

do  colaborador  GUTSON  JOHNSON  GIOVANY REINALDO  BEZERRA,  quando

afirma que era o denunciado quem mais o procurava e não o contrário.

A análise do fluxo das ligações entre  GUTSON JOHNSON GIOVANY

REINALDO  BEZERRA  e  denunciado  RICARDO  MOTTA revela  ainda  a

contemporaneidade  entre  as  tratativas  preliminares  e  os  primeiros  registros  de

ligações  entre  eles.  Com  efeito,  o  colaborador  GUTSON  JOHNSON  GIOVANY

REINALDO BEZERRA  noticiou,  em seu depoimento, que a influência política do

denunciado RICARDO MOTTA no âmbito do IDEMA se iniciou com o rompimento do

então Vice-Governador ROBINSON FARIA com a então Governadora deste Estado,

ROSALBA CIARLINI,  ocorrido  no  mês  de  setembro  de  20117.  Analisando  os

registros  das  ligações  telefônicas  entre  ambos,  tem-se  que  o  primeiro  contato

7 Ressalte-se que a reportagem inserida em linhas anteriores tratando desse episódio político se

encontra datada de 08.11.2011.

Coordenadoria Jurídica Judicial                                                                                                            Página 36 de 66



telefônico travado entre os mesmos se deu no mês de outubro de 2011 e, daí em

diante houve apenas a intensificação do fluxo,  representando o estreitamento da

relação entre os dois.

Não foi diferente o resultado obtido a partir do confronto dos registros

das ligações mantidas pelo colaborador GUTSON JOHNSON GIOVANY REINALDO

BEZERRA e o denunciado  RICARDO MOTTA com as movimentações bancárias

das  empresas  recrutadas  para  receber  os  recursos  públicos  indevidamente

desviados do IDEMA. 

A  diretriz  interpretativa  dessa  análise  arregimentada  levou  em

consideração  o  modus  operandi  utilizado  no  esquema  de  desvio  de  verbas

provenientes dos cofres públicos do IDEMA, por meio da emissão de simples ofícios

destinados ao Banco do Brasil autorizando a liberação de pagamentos em proveito

de determinadas empresas integrantes do grupo criminoso, sem que estas tivessem

prestado qualquer serviço à aludida autarquia estadual.

Em linhas gerais, cumpre explanar o seu processamento nos seguintes

termos:  após  a  expedição  dos  ofícios  por  GUTSON  J.  GIOVANNY REINALDO

BEZERRA ou CLEBSON JOSÉ BEZERRIL transferindo recursos do IDEMA/RN para

as empresas J E DE O SOARES ME, M D S DE LIMA SERVIÇOS ME, ANTÔNIO

TAVARES NETO – ME ou “TJ RENT A CAR”, A MACEDO MAFRA – ME ou “AF

LOCADORA”, CONCEITO RENT A CAR e FABÍOLA MERCEDES DA SILVEIRA ME

ou MERCEDES LOCAÇÕES, os responsáveis pelas aludidas empresas, no caso as

pessoas  de  JOÃO  EDUARDO  DE  OLIVEIRA SOARES8 e  ANTÔNIO  TAVARES

NETO9,  sacavam  os  montantes  indevidamente  transferidos  e  repassavam

integralmente  ou  a  maior  parte  dos  valores  para  o  colaborador  GUTSON  J.

GIOVANNY REINALDO BEZERRA,  diretamente  ou por  intermédio  de  CLEBSON

JOSÉ BEZERRIL ou EUCLIDES PAULINO DE MACEDO NETO.

De posse do dinheiro desviado do IDEMA que lhe era entregue por

8
 JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA SOARES era o responsável pela movimentação das contas das

empresas J E DE O SOARES ME e M D S DE LIMA SERVIÇOS ME.
9
 ANTÔNIO  TAVARES  NETO  era  o  responsável  pela  movimentação  das  contas  das  empresas

ANTÔNIO  TAVARES  NETO  –  ME  ou  “TJ  RENT  A CAR”,  A MACEDO  MAFRA –  ME  ou  “AF
LOCADORA”, CONCEITO RENT A CAR e FABÍOLA MERCEDES DA SILVEIRA ME ou MERCEDES
LOCAÇÕES.
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JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA SOARES, ANTÔNIO TAVARES NETO, CLEBSON

JOSÉ BEZERRIL ou EUCLIDES PAULINO DE MACEDO NETO, após este ter sido

sacado  das  contas  das  empresas  participantes  do  esquema  criminoso,  o

colaborador  GUTSON  J.  GIOVANNY  REINALDO  BEZERRA  mantinha  contato

telefônico com o  denunciado RICARDO MOTTA e marcava um encontro pessoal

para a entrega da parcela cabia a este.

Pois bem. Tendo em vista essa sistemática de repasse dos recursos

desviados  do  IDEMA,  do  colaborador  GUTSON  J.  GIOVANNY  REINALDO

BEZERRA para o denunciado  RICARDO MOTTA, foram estruturadas as tabelas a

seguir,  como  forma  de  demonstrar  como  os  contatos  telefônicos  entre  ambos

coincidiam com os saques de dinheiro  realizados nas empresas recrutadas pelo

esquema, após esta receberem as transferências realizadas por meio dos ofícios.

Assim, as tabelas conjugam os dados relacionados às movimentações bancárias

das empresas recrutadas pelo esquema, tendo como norte a entrada de recursos

oriundos do IDEMA e o destino dado aos mesmos, com as ligações mantidas, pari

passu,  por  GUTSON  J.  GIOVANNY  REINALDO  BEZERRA  e  o  denunciado

RICARDO MOTTA,  inclusive identificando as ocasiões em que aqueles estiveram

utilizando a mesma ERB10, ou seja, estiveram no mesmo lugar ao mesmo tempo,

típico de quem marca um encontro.

Na tabela abaixo,  as operações bancárias se deram no mesmo dia

(05.02.2013),  enquanto  que  as  ligações  entre  os  alvos  ocorreram 03  (três)  dias

depois, inclusive com ERBs iguais:

Na tabela seguinte, a entrada dos recursos oriundos do IDEMA ocorreu

no dia 19.03.2013, coincidindo o dia em que mantiveram contato telefônico. Dois
10Estação Rádio Base (ERB) ou “Cell site” é a denominação dada em um sistema de telefonia celular para a Estação Fixa com
que os terminais móveis se comunicam. Conceito extraído do site www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialerb/pagina_1.asp 
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dias  depois,  foram  executados  os  saques  e,  no  mesmo  dia,  restaram  travadas

ligações entre eles, inclusive com ERBs iguais em alguns momentos:

Na  tabela  seguinte,  houve  uma  sequência  de  entrada  e  saída  de

recursos,  com o  registro  de  ligações  entre  GUTSON J.  GIOVANNY REINALDO

BEZERRA e o requerido RICARDO MOTTA no mesmo período, inclusive com ERBs

iguais em alguns momentos:

Na  tabela  seguinte,  as  operações  bancárias  foram  precedidas  de

contato  telefônico  e,  no  dia  seguinte,  ocorreram  os  depósitos  e  uma  retirada,

coincidindo com o registro de ligações entre GUTSON J. GIOVANNY REINALDO

BEZERRA e o requerido RICARDO MOTTA, inclusive com ERBs iguais em alguns

momentos:

Na  tabela  seguinte,  houve  uma  sequência  de  entrada  e  saída  de
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recursos,  com o  registro  de  ligações  entre  GUTSON J.  GIOVANNY REINALDO

BEZERRA e o requerido RICARDO MOTTA no mesmo período, inclusive com ERBs

iguais em alguns momentos:

Na  tabela  seguinte,  houve  uma  sequência  de  entrada  e  saída  de

recursos em dias consecutivos, tendo ao final do ciclo o registro de ligações entre

GUTSON J. GIOVANNY REINALDO BEZERRA e o requerido  RICARDO MOTTA,

inclusive com ERBs iguais:

Na tabela seguinte, a entrada de recursos do IDEMA ocorre em dois

dias, tendo neste último ocorrido os saques, ao passo em que o registro das ligações

entre  GUTSON  J.  GIOVANNY REINALDO  BEZERRA e  o  requerido  RICARDO

MOTTA se deu logo em sequência, inclusive com ERBs iguais:
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Na tabela seguinte, houve uma sequência de entrada de recursos e,

dias após, a realização de saques, tendo os registros das ligações entre GUTSON J.

GIOVANNY  REINALDO  BEZERRA  e  o  requerido  RICARDO  MOTTA  ocorrido

exatamente ao final de cada operação, inclusive com ERBs iguais:

Na tabela seguinte, a entrada de recursos do IDEMA ocorre em dois

dias, tendo neste último ocorrido os saques, e o registro das ligações entre GUTSON

J. GIOVANNY REINALDO BEZERRA e o requerido RICARDO MOTTA se deu logo

em sequência, inclusive com ERBs iguais:
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Na tabela seguinte, houve uma sequência de entrada de recursos e,

dias  após,  a  realização  de  saques,  tendo  com  os  registros  das  ligações  entre

GUTSON J. GIOVANNY REINALDO BEZERRA e o requerido  RICARDO MOTTA

ocorrido  exatamente  ao  final  de  cada  operação,  inclusive  com ERBs  iguais  em

alguns momentos:

Na tabela seguinte, houve uma sequência de entradas e uma saída de

recursos,  com o  registro  de  ligações  entre  GUTSON J.  GIOVANNY REINALDO

BEZERRA e o requerido RICARDO MOTTA nos dois dias seguintes, inclusive com

ERBs iguais:

Na  tabela  seguinte,  houve  uma  sequência  de  entrada  e  saída  de

recursos,  com o  registro  de  ligações  entre  GUTSON J.  GIOVANNY REINALDO

BEZERRA e o requerido RICARDO MOTTA, coincidindo com a ocorrência de cada

uma das operações, inclusive com ERBs iguais em alguns momentos:

Coordenadoria Jurídica Judicial                                                                                                            Página 42 de 66



Na tabela seguinte, há prova da tentativa ardilosa de falsear a origem

dos recursos, com a utilização da conta de um intermediário para, só ao final, terem

sido efetivas as retiradas. Quanto às ligações, ocorreram ao longo de todo o período,

inclusive com ERBs iguais em alguns momentos:

Na tabela seguinte, repetidamente, há prova da tentativa ardilosa de

falsear a origem dos recursos, com a utilização da conta de um intermediário para,

só ao final,  terem sido efetivas as retiradas.  Quanto às ligações,  ocorreram logo

após a circulação dos recursos nas contas e a efetivação da retirada, inclusive com

ERBs iguais:

Na tabela  seguinte,  as  operações bancárias  de entrada e saída de

recursos  coincidiram  com  os  contatos  telefônicos  mantidos  por  GUTSON  J.

GIOVANNY REINALDO BEZERRA e o requerido RICARDO MOTTA, inclusive com
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ERBs iguais:

Na tabela seguinte, houve a entrada e a saída de recursos dias após,

com o registro de ligações entre GUTSON J. GIOVANNY REINALDO BEZERRA e o

requerido RICARDO MOTTA entre os períodos, inclusive com ERBs iguais:

Na  tabela  seguinte,  houve  uma  sequência  de  entrada  e  saída  de

recursos,  com o  registro  de  ligações  entre  GUTSON J.  GIOVANNY REINALDO

BEZERRA e o requerido RICARDO MOTTA no mesmo período, inclusive com ERBs

iguais:

Na tabela seguinte, repetidamente, há prova da tentativa ardilosa de

falsear a origem dos recursos, com a utilização da conta de um intermediário para,

só ao final, ter sido efetiva a retirada do restante dos valores. Quanto às ligações,

ocorreu neste interstício de circulação dos recursos, inclusive com ERBs iguais:
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Na tabela seguinte, repetidamente, há prova da tentativa ardilosa de

falsear a origem dos recursos, com a utilização da conta de um intermediário para,

transitar parte do numerário. Quanto às ligações, ocorreram logo após a circulação

dos recursos nas contas e a efetivação da retirada, inclusive com ERBs iguais:

Na tabela seguinte, ocorreu a entrada dos recursos e, dias após, se

deu a retirada de grande parte do valor, coincidindo este dia com a realização de

contatos telefônicos entre eles, inclusive com ERBs iguais:

Na tabela seguinte, ocorreu a entrada dos recursos e, dias após, se

deu a retirada de grande parte do valor. Logo em sequência, foram realizados os

contatos telefônicos entre eles, inclusive com ERBs iguais:
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As tabelas acima demonstram como coincidem os contatos telefônicos

entre o colaborador GUTSON J. GIOVANNY REINALDO BEZERRA e o denunciado

RICARDO  MOTTA nos  dias  imediatamente  seguintes aos  saques  de  dinheiro

realizados nas  contas  das empresas recrutadas pelo  esquema,  logo  após  estas

receberem as transferências recursos públicos do IDEMA, por meio dos “ofícios”.

Essa situação é melhor visualizada na ilustração a seguir:
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As ilustrações acima conjugam em uma linha temporal os créditos do

IDEMA, com as chamadas realizadas sob a mesma ERB e os saques em dinheiro

realizados  nas  contas  das  empresas  competentes  do  esquema.  Nessa  análise,

verifica-se diversas situações que se encaixaram com nitidez aos relatos constantes

na  delação  premiada  do  colaborador  GUTSON  J.  GIOVANNY  REINALDO

BEZERRA, no que concerne ao processamento dos repasses financeiros realizados

por para o denunciado  RICARDO MOTTA, os quais eram sempre realizados logo

depois do repasse dos recursos públicos do IDEMA para as empresas, após o saque

do dinheiro realizado nas contas destas.

De mais a mais, cumpre ilustrar outras operações bancárias em que,

igualmente, houve a identificação de ligações telefônicas mantidas pelo colaborador

GUTSON J. GIOVANNY REINALDO BEZERRA e o denunciado RICARDO MOTTA

no mesmo lapso de tempo, sem que, contudo, tenham utilizado as mesmas ERBs,

consoante planilhas abaixo:
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As situações identificadas pode ainda ser melhor representadas pela
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ilustração a seguir:
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Em resumo,  os registros das ligações telefônicas existentes entre o

denunciado RICARDO MOTTA e o colaborador GUTSON J. GIOVANNY REINALDO

BEZERRA revelam o seguinte: 1) a existência de um grande fluxo de ligações entre

ambos no período em que ocorreram os desvios de recursos públicos no IDEMA/RN;

2) que esse  grande fluxo  de  ligações iniciou-se  exatamente  após o  denunciado

RICARDO MOTTA assumir o controle político do IDEMA/RN;  3) que a maior parte

das ligações tinha o denunciado RICARDO MOTTA como chamador e o colaborador

GUTSON J. GIOVANNY REINALDO BEZERRA como chamado; e 4) que muitas das

ligações  entre  o  denunciado  RICARDO  MOTTA e  o  colaborador  GUTSON  J.

GIOVANNY REINALDO BEZERRA coincidem com o mesmo dia ou dias próximos

aquele  em  que  havia  grandes  saques  de  recursos  das  contas  bancárias  das

empresas  para  as  quais  eram  transferidos  os  recursos  públicos  desviados  do

IDEMA.

Como se vê, os elementos coligidos na investigação demonstram que o

denunciado RICARDO MOTTA foi o chefe do esquema criminoso responsável pelo

desvio de recursos públicos do  Instituto  de Desenvolvimento Sustentável  e Meio

Ambiente – IDEMA, no montante de R$ 19.321.726,13 (dezenove milhões, trezentos

e vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais e treze centavos), descortinado na
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Operação  Candeeiro deflagrada  pela  Promotoria  de  Justiça  da  Defesa  do

Patrimônio Público de Natal, bem como que também foi  o principal beneficiário da

quantia indevidamente desviada da aludida autarquia estadual.

IV  –  DA PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM PELO DENUNCIADO  RICARDO

JOSÉ MEIRELES DA MOTTA.

No período de janeiro/2013 a dezembro/2014, o denunciado RICARDO

MOTTA dissimulou a movimentação financeira  de  recursos públicos desviados do

IDEMA, mediante o recebimento de dinheiro em espécie, em fase posterior ao desvio

dos recurso (crime de peculato11) por meio das empresas J E DE O SOARES ME (R$

3.493.024,77),  M  D  S  DE  LIMA  SERVIÇOS  ME  (R$  891.313,40),  ANTÔNIO

TAVARES NETO – ME ou “TJ RENT A CAR” (R$ 3.121.402,67), RAMON ANDRADE

B.  F.  SOUSA  –  ME  ou  “BOSS  EMPREENDIMENTOS”  (R$  3.999.392,16),  A

MACEDO MAFRA – ME ou “AF LOCADORA” (R$ 1.529.948,15), CONCEITO RENT

A  CAR  (R$  3.224.731,18)  e  FABÍOLA  MERCEDES  DA  SILVEIRA  ME  ou

MERCEDES  LOCAÇÕES (R$  3.061.913,80),  em  comunhão  de  desígnio  com  o

colaborador GUTSON JONHSON GIOVANY REINALDO BEZERRA.

Conforme demonstrado nos tópicos anteriores da presente denúncia, o

denunciado RICARDO MOTTA, por intermédio do colaborador GUTSON JONHSON

GIOVANY REINALDO  BEZERRA,  estruturou  um  esquema  criminoso  que  logrou

desviar dos cofres do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente -

IDEMA, que exerceu no período de 10 de janeiro de 2011 a 06 de maio de 2015, a

importância de R$ 19.321.726,13 (dezenove milhões, trezentos e vinte e um mil,

setecentos e vinte e seis reais e treze centavos), em proveito próprio e alheio,

cometendo inúmeras vezes o crime de peculato capitulado no art. 312,  caput,  do

Código Penal.

Restou demonstrado nos tópicos antecedentes desta peça acusatória

também que  o  denunciado  RICARDO MOTTA foi  o  principal  beneficiário  desse

esquema  criminoso  que  desviou  a  importância  de  R$  19.321.726,13 (dezenove

11 No caso em apreço, o crime de peculato (o desvio) se consumou com as transferências de recursos
do IDEMA para as contas das empresas recrutadas pelo esquema.
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milhões, trezentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais e treze centavos),

do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – IDEMA.

Para ocultar a disposição e a movimentação desses valores desviados

da aludida autarquia estadual em seu benefício, o denunciado  RICARDO MOTTA

montou o esquema de uma maneira que a sua identidade de principal beneficiário

dos desvios de recursos públicos fosse preservada (fase de ocultação do crime de

lavagem). Para tanto, o denunciado RICARDO MOTTA estabelecia contato apenas

com  a  pessoa  do  colaborador  GUTSON  JONHSON  GIOVANY  REINALDO

BEZERRA, quando este lhe repassava a sua parte nos recursos públicos desviados

do IDEMA.

Seguindo esse intento de ocultar a condição de verdadeiro beneficiário

dos recursos desviados, o denunciado RICARDO MOTTA encarregou o colaborador

GUTSON JONHSON GIOVANY REINALDO BEZERRA de operacionalizar o desvio

de  recursos  do  IDEMA/RN,  sem  que  houvesse  a  necessidade  que  ele  tivesse

qualquer contato com os demais operacionalizadores ou participantes do esquema

criminoso.

Dessa maneira, como já descrito anteriormente, apesar de o esquema

criminoso engendrado para  desviar  recursos públicos  do IDEMA/RN ter  contado

com  a  participação  das  pessoas  de  CLEBSON  JOSÉ  BEZERRIL,  RAMON

ANDRADE BACELAR FELIPE SOUSA, EUCLIDES PAULINO DE MACEDO NETO,

JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA SOARES, FAULKNER MAX BARBOSA, ANTÔNIO

TAVARES NETO,  FABÍOLA MERCEDES DA SILVEIRA e RENATO BEZERRA DE

MEDEIROS, bem como das empresas J E DE O SOARES ME (R$ 3.493.024,77), M

D S DE LIMA SERVIÇOS ME (R$ 891.313,40), ANTÔNIO TAVARES NETO – ME ou

“TJ RENT A CAR” (R$ 3.121.402,67), RAMON ANDRADE B. F. SOUSA – ME ou

“BOSS EMPREENDIMENTOS” (R$ 3.999.392,16), A MACEDO MAFRA – ME ou “AF

LOCADORA”  (R$  1.529.948,15),  CONCEITO RENT A CAR (R$  3.224.731,18)  e

FABÍOLA  MERCEDES  DA  SILVEIRA  ME  ou  MERCEDES  LOCAÇÕES (R$

3.061.913,80),  o  denunciado  RICARDO  MOTTA sempre  somente  tratou  desse

assunto com o colaborador GUTSON JONHSON GIOVANY REINALDO BEZERRA.

 Outra conduta adotada pelo denunciado RICARDO MOTTA no sentido
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de ocultar a sua condição de principal beneficiário do esquema criminoso consistiu

na  exigência  de  somente  receber  a  sua  parte  nos  desvio  em dinheiro,  com a

finalidade de possibilitar a ocultação dos valores dos controles oficiais do sistema

financeiro, e de facilitar a movimentação dos montantes recebidos, bem como a sua

posterior integração por meio do pagamento de despesas pessoais ou aquisição de

bens12.

É  interessante  perceber  como  essas  duas  providências  foram

eficientes em ocultar a condição de chefe e principal beneficiário do esquema de

desvio  de  recursos  públicos  do IDEMA,  descortinado na denominada “Operação

Candeeiro”.  Para  tanto,  basta  relembrar  como  o  esquema  criminoso

operacionalizava os desvios.

De fato, o desvio de recursos do IDEMA tinha início com a expedição

de  “ofícios”  transferindo  valores  das  contas  da  autarquia  para  as  contas  das

empresas J E DE O SOARES ME, M D S DE LIMA SERVIÇOS ME, ANTÔNIO

TAVARES NETO – ME ou “TJ RENT A CAR”, A MACEDO MAFRA – ME ou “AF

LOCADORA”, CONCEITO RENT A CAR e FABÍOLA MERCEDES DA SILVEIRA ME

ou MERCEDES LOCAÇÕES. Posteriormente, uma vez realizada a transferência, os

responsáveis pelas aludidas empresas, no caso as pessoas de  JOÃO EDUARDO

DE OLIVEIRA SOARES13  e ANTÔNIO TAVARES NETO14, sacavam os montantes

indevidamente  transferidos  e  repassavam  a  maior  parte  dos  valores  (havia  o

desconto da parte que cabia a eles no esquema), em espécie, para o colaborador

GUTSON J. GIOVANNY REINALDO BEZERRA, diretamente ou por intermédio de

CLEBSON JOSÉ BEZERRIL ou EUCLIDES PAULINO DE MACEDO NETO.

Em um terceiro momento, quando de posse do dinheiro desviado do

IDEMA  que  lhe  era  entregue  por  JOÃO  EDUARDO  DE  OLIVEIRA  SOARES,
12 A título de exemplo da integração dos recursos lavados pode ser citado a aquisição de material de construção,

móveis planejados e objeto de decoração entre outras coisas, bem como a contratação de profissionais de
engenheira e arquitetura para realização de reformas em apartamento do denunciado RICARDO MOTTA.
Ressalte-se que a maior parte dos pagamento realizados em razão dessas contratações eram realizadas por
interposta pessoa, no caso PEDRO GOMES JÚNIOR, e quase sempre mediante a realização de pagamento
em espécie, o que revela a lavagem do dinheiro ocultado.

13 JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA SOARES era o responsável pela movimentação das contas das
empresas J E DE O SOARES ME e M D S DE LIMA SERVIÇOS ME.
14 ANTÔNIO TAVARES  NETO era  o  responsável  pela  movimentação  das  contas  das  empresas
ANTÔNIO  TAVARES  NETO  –  ME  ou  “TJ  RENT  A CAR”,  A MACEDO  MAFRA –  ME  ou  “AF
LOCADORA”, CONCEITO RENT A CAR e FABÍOLA MERCEDES DA SILVEIRA ME ou MERCEDES
LOCAÇÕES.
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ANTÔNIO TAVARES NETO, CLEBSON JOSÉ BEZERRIL ou EUCLIDES PAULINO

DE  MACEDO  NETO,  após  este  ter  sido  sacado  nas  contas  das  empresas  do

esquema criminoso, o colaborador  GUTSON J. GIOVANNY REINALDO BEZERRA

entrava em contato com o denunciado RICARDO MOTTA e marcava um encontro

pessoal para realizar a entrega da parcela cabia ao denunciado.

Ressalte-se que esses encontros para a entrega do dinheiro desviado

do  IDEMA  contavam  apenas  com  a  presença  do  colaborador  GUTSON  J.

GIOVANNY REINALDO BEZERRA e do denunciado RICARDO MOTTA.

Como se vê,  o  esquema criminoso,  da  forma como foi  arquitetado,

também  teve  por  finalidade  de  esconder  a  condição  o  denunciado  RICARDO

MOTTA de  principal  beneficiário  do  desvio  de  recursos  públicos  do  IDEMA/RN,

possibilitando-lhe ocultar o recebimento de recursos de natureza ilícita decorrente da

prática do crime de peculato (art. 312 do CP).

Além de  encobrir  a  condição  de  principal  beneficiário  do  desvio  de

recursos  do  IDEMA,  o  formato  do  esquema  permitiu  também  ao  denunciado

RICARDO MOTTA ocultar a movimentação de uma enorme quantia de recursos –

aproximadamente  R$  11.000.000,00  (onze  milhões  de  reais)  –  a  margem  dos

controles  existentes  no  sistema  financeiro,  permitindo-lhe  adquirir  bens,  realizar

reformas e custear gastos de campanha não contabilizados.

 Assim  agindo  o  denunciado  RICARDO  MOTTA cometeu  o  delito

tipificado no art. 1º, caput, e § 1º, I, c/c § 4º do art. 1º, da Lei n.º 9.613/98, 265 vezes,

c/c art. 69 do Código Penal.

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

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

O  denunciado  RICARDO  JOSÉ  MEIRELES  DA  MOTTA,  com  a

imprescindível  colaboração  das  pessoas  de GUTSON  JONHSON  GIOVANY

REINALDO BEZERRA, criou uma organização criminosa com objetivo de desviar
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recursos do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA, a

qual  era  integrada  também  pelas  pessoas  de  CLEBSON  JOSÉ  BEZERRIL,

EUCLIDES  PAULINO  DE  MACEDO  NETO, JOÃO  EDUARDO  DE  OLIVEIRA

SOARES e ANTÔNIO TAVARES NETO.

De  fato,  consoante  já  esclarecido  anteriormente,  o  denunciado

RICARDO MOTTA, na condição de controlador político do IDEMA/RN, encarregou o

colaborador  GUTSON J.  GIOVANNY REINALDO BEZERRA de,  no  exercício  do

cargo  de  Diretor  Administrativo  da  aludida  autarquia  estadual,  de  engendrar  um

esquema para desviar da entidade a quantia de aproximadamente R$ 11.000,000,00

(onze milhões de reais).

Seguindo  a  determinação  do  denunciado  RICARDO  MOTTA,  o

colaborador  GUTSON  JOHNSON  GIOVANY REINALDO  BEZERRA procurou  as

pessoas CLEBSON JOSÉ BEZERRIL e EUCLIDES PAULINO DE MACEDO NETO,

que trabalhavam no setor financeiro do IDEMA na época dos fatos, com a finalidade

de implementar o esquema de desvio de dinheiro da autarquia estadual. A partir do

conhecimento de CLEBSON JOSÉ BEZERRIL e EUCLIDES PAULINO DE MACEDO

NETO  na  gestão  administrativa  e  financeira  do  IDEMA,  em  especial  dos

mecanismos burocráticos de realização da despesa pública e, principalmente, de

controle e transparência, foi desencadeada uma astuta e audaciosa sistemática que

logrou  desviar  a  astronômica  quantia  de  R$  19.321.726,13(dezenove  milhões,

trezentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais e treze centavos).

Além  do  colaborador  GUTSON  JOHNSON  GIOVANY  REINALDO

BEZERRA e das pessoas de CLEBSON JOSÉ BEZERRIL e EUCLIDES PAULINO

DE MACEDO NETO, integraram também a organização criminosa estruturada para

desviar  recursos  do  IDEMA/RN as  pessoas de  JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA

SOARES e ANTÔNIO TAVARES NETO.

A organização criminosa possuía estabilidade e permanência. De fato,

no  período  de  janeiro  de  2013  a  dezembro  de  2014, o  denunciado  RICARDO

MOTTA juntamente com as pessoas de GUTSON JONHSON GIOVANY REINALDO

BEZERRA, CLEBSON  JOSÉ  BEZERRIL,  EUCLIDES  PAULINO  DE  MACEDO

NETO, JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA SOARES e ANTÔNIO TAVARES NETO,
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praticamente em todos os meses do lapso temporal acima, desviaram recursos do

IDEMA/RN, por meio da transferência fraudulenta de verba pública para empresas

previamente aliciadas pelo grupo criminoso.

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

em que havia uma hieraquia entre os seus membros. Como já descrito acima, o

denunciado  RICARDO  MOTTA era  “dono  do  negócio”,  ou  seja  o  chefe  da

organização  e  o  principal  beneficiário  dos  desvios  de  recursos  públicos  do

IDEMA/RN.  Já  o  colaborador  GUTSON  JOHNSON  GIOVANY  REINALDO

BEZERRA, era uma espécie de “segundo no comando”, responsável por comandar

as  ações  concretas  de  desvio  e  arrecadar  o  dinheiro  desviado,  para  posterior

repasse ao denunciado RICARDO MOTTA. Por fim, as pessoas de CLEBSON JOSÉ

BEZERRIL,  EUCLIDES  PAULINO  DE  MACEDO  NETO, JOÃO  EDUARDO  DE

OLIVEIRA SOARES e ANTÔNIO TAVARES NETO eram os operários e executores

do esquema criminoso.

Vê-se,  também,  que  havia  uma  nítida  divisão  de  tarefas  entre  os

membros da organização criminosa. O denunciado RICARDO MOTTA, na condição

de chefe, demandava periodicamente o colaborador GUTSON JOHNSON GIOVANY

REINALDO BEZERRA em busca de recursos públicos desviado do IDEMA/RN. A

partir dessa demandada financeira do denunciado RICARDO MOTTA, o colaborador

GUTSON  JOHNSON  GIOVANY REINALDO  BEZERRA acionava  os  operadores

internos dos desvios, no caso CLEBSON JOSÉ BEZERRIL e EUCLIDES PAULINO

DE MACEDO NETO.

As pessoas de CLEBSON JOSÉ BEZERRIL e EUCLIDES PAULINO

DE MACEDO NETO foram os idealizadores da forma de realização dos desvios de

recursos  públicos,  na  medida  em  que  compreendiam  todos  os  aspectos  e

procedimentos  burocráticos  dentro  do  IDEMA/RN  necessários  à  efetivação  do

desvio. Eles eram também os responsáveis pela operacionalização do esquema, ou

seja, a confecção e a remessa dos “ofícios” ao Banco do Brasil S/A ordenando a

transferência  de  recursos  das  contas  do  IDEMA para  as  contas  das  empresas

controladas pelo esquema.

Por  fim,  as  pessoas  JOÃO  EDUARDO  DE  OLIVEIRA SOARES e

Coordenadoria Jurídica Judicial                                                                                                            Página 58 de 66



ANTÔNIO TAVARES NETO foram responsáveis por conseguir  as empresas para

onde foram canalizados os recursos públicos desviados do IDEMA/RN, bem como

pelo  saque dos montantes  transferidos e  pela  entrega ao colaborador  GUTSON

JOHNSON GIOVANY REINALDO BEZERRA.  Com efeito,  JOÃO  EDUARDO  DE

OLIVEIRA  SOARES e  ANTÔNIO  TAVARES  NETO  controlavam,  direta  ou

indiretamente, as empresas J E DE O SOARES ME, M D S DE LIMA SERVIÇOS

ME, ANTÔNIO TAVARES NETO – ME ou “TJ RENT A CAR”, A MACEDO MAFRA –

ME ou “AF LOCADORA”, CONCEITO RENT A CAR e FABÍOLA MERCEDES DA

SILVEIRA ME ou MERCEDES LOCAÇÕES, para as quais foram transferidos grande

parte dos recursos desviados do IDEMA/RN.

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

pessoas  de  GUTSON  JONHSON  GIOVANY  REINALDO  BEZERRA, CLEBSON

JOSÉ BEZERRIL, EUCLIDES PAULINO DE MACEDO NETO, JOÃO EDUARDO DE

OLIVEIRA SOARES e ANTÔNIO TAVARES NETO  integraram um grupo estável e

permanente,  estruturalmente  ordenado  e  com divisão  de  tarefas,  voltado  para  o

cometimento de crimes de peculato (art. 312, caput do Código Penal) e de lavagem

de dinheiro (art. 1º, caput, § 4º da Lei nº 9.613/98), entre no período de janeiro/2013

a dezembro/2014, pelo que praticaram o delito tipificado no art. 2º, caput, c/c art. 1º,

da Lei nº 12.850/2013.

VI – DA NECESSIDADE LEVANTAMENTO DO SIGILO DA DENÚNCIA.

Durante todo o transcurso da instrução promovida nos autos do incluso

Procedimento  Investigatório  do  MP  nº  2016.001993-6,  o  resguardo ao  interesse

público e o caráter reservado dos elementos de prova angariados demandaram que as

investigações transcorressem sob sigilo, sendo isto determinantes para a eficácia das

diligências empreendidas.

Entretanto, com o oferecimento desta denúncia, não subsistem mais os

sobreditos  fundamentos  que  justificaram  a  decretação  do  sigilo  da  aludida

investigação, uma vez será iniciada a ação penal. De fato, a medida adotada na fase

insvestigatória  comungou  fatalmente  com  a  necessidade  de  colheita  de  dados  e

documentos demandados à época.
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No  entanto,  com  o  oferecimento  da  denúncia,  o  interesse  público

demanda a publicidade, e não o sigilo. Com efeito, dar publicidade ampla aos fatos e

aos subsídios probatórios que ampara esta denúncia se revela uma medida adequada

e  indispensável,  sobretudo  por  privilegiar  o  direito  da  sociedade  de  acesso  à

informação e ao acompanhamento dos atos processuais, consoante garante o artigo

5º, inciso LX, da Constituição Federal.

No  processo  penal,  a  regra  geral  é  a  da  publicidade  dos  atos

processuais, sendo somente admissível sua limitação quando presentes razões que

violem à intimidade ou se o interesse público assim exigir. O interesse público justifica,

amplamente, o conhecimento da acusação formal agora apresentada pelo Ministério

Público.

A denominada  Operação Candeeiro ganhou ampla  repercussão na

mídia  e  a  sociedade  já  esperava  uma resposta  por  parte  do  Ministério  Público,

devendo a mesma ser informada acerca de todos os fatos aqui narrados e de todos

os envolvidos, mormente em se tratando de gravíssimos crimes contra o Patrimônio

Público.

Note-se que a medida ora requerida não objetiva atingir, de qualquer

maneira, a vida privada ou a intimidade de qualquer pessoa, mas, sim, demonstrar à

população em geral os graves fundamentos de fato que impulsionaram o agir do

Ministério Público, bem como fundamentaram as decisões do Poder Judiciário, de

modo que sejam plenamente esclarecidos os aspectos que motivaram a atuação

desses órgãos do Estado.

Relevante esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, na interpretação

da  densidade  normativa  da  proteção  constitucional  à  vida  privada,  à  honra  e  à

imagem de investigados criminalmente,  vem atestando que tais  direitos  não são

absolutos, podendo ser restringidos quando em causa interesse público superior, tal

como demonstra o seguinte julgado:

“HABEAS  CORPUS.  FALSIDADE  IDEOLÓGICA.  INTERCEPTAÇÃO
AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. ILICITUDE DA PROVA.
INOCORRÊNCIA.  REPORTAGEM LEVADA AO AR POR EMISSORA DE
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TELEVISÃO. NOTITIA CRIMINIS. DEVER-PODER DE INVESTIGAR.
1. Paciente denunciado por falsidade ideológica, consubstanciada em exigir
quantia em dinheiro para inserir falsa informação de excesso de contingente
em certificado de dispensa de incorporação. Gravação clandestina realizada
pelo alistando, a pedido de emissora de televisão, que levou as imagens ao
ar em todo o território nacional por meio de conhecido programa jornalístico.
O  conteúdo  da  reportagem  representou  notitia  criminis,  compelindo  as
autoridades  ao  exercício  do  dever-poder  de  investigar,  sob  pena  de
prevaricação.
2. A ordem cronológica dos fatos evidencia que as provas, consistentes nos
depoimentos  das  testemunhas  e  no  interrogatório  do  paciente,  foram
produzidas em decorrência da notitia criminis e antes da juntada da fita nos
autos do processo de sindicância que embasou o Inquérito Policial Militar.
3.  A questão posta não é de inviolabilidade das comunicações e sim da
proteção  da  privacidade  e  da  própria  honra,  que  não  constitui  direito
absoluto, devendo ceder em prol do interesse público (Precedentes). Ordem
denegada” (grifado).
(Habeas Corpus nº 87341/PR, 2ª Turma do STF, Rel.  Min.  Eros Grau. j.
07.02.2006, unânime, DJ 03.03.2006).

No  mesmo  sentido,  veja-se  o  seguinte  julgado  do  Tribunal  Regional

Federal da 4a Região:

“PROCESSUAL  PENAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  QUEBRA  DE
SIGILO FISCAL. PERMISSÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, X E XII DA
CF. INOCORRÊNCIA.
1.  Não  há  no  Sistema  Constitucional  Brasileiro  direito  ou  garantias
individuais de caráter absoluto. As liberdades previstas no artigo 5º, da Lei
Maior, devem ser interpretadas à luz do princípio da razoabilidade, devendo
ceder quando está em jogo, principalmente, o interesse público. Assim, o
sigilo bancário e/ou fiscal – extensão do direito à vida privada estabelecido
no inciso X, do referido dispositivo legal – também deve submeter-se a esse
regramento,  sob  pena  de  ocorrer  indevida  supremacia  do  interesse
particular  frente  ao  coletivo.  Para  evitar  possíveis  abusos por  parte  dos
órgãos estatais no tocante à privacidade e intimidade das pessoas, qualquer
procedimento  visando  a  quebra  de  sigilo  deve  ser  devidamente
fundamentado, mencionando a efetiva necessidade da medida.
2. Na hipótese, demonstrada a pertinência das informações fiscais para o
deslinde da persecutio criminis in iudicio, não há falar em ofensa a direito
líquido e certo da impetrante.
3. Ordem denegada”.
(Mandado de Segurança nº 5437/PR (200304010582588), 8ª Turma do TRF
da 4ª Região, Rel.  Juiz Élcio Pinheiro de Castro. j. 30.06.2004, unânime,
DJU 14.07.2004). 

Tal  entendimento se aplica,  por inteiro,  ao requerimento em apreço,

tendo em vista que a presente denúncia da Operação Candeeiro envolve agente

público,  do  alto  escalão  da  Assembleia  Legislativa  Estadual,  que  não  estava

desincumbindo-se com lealdade às instituições do seu múnus público, desvirtuando-

se por completo as graves responsabilidades a si atribuídas.

Por outro lado, não existe direito absoluto à intimidade, à vida privada,

à  honra  e  à  imagem,  devendo  tais  bens  jurídicos  serem  restringidos  quando
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necessário para a satisfação do interesse público concretamente existente, o que no

caso importa em revelar à opinião pública as razões em se funda a grave acusação

do  Ministério  Público,  especialmente  os  meandros  do  esquema  criminoso  que

desviou recursos públicos do IDEMA.

Por  fim,  consigne-se que a  medida postulada pelo  parquet  também

serve para resguardar outros agentes públicos que não se envolveram na trama, no

intuito de evitar generalizações perigosas e injustas. Nesse sentido, a posição ora

defendida está em perfeita harmonia com a decisão da Ministra ELIANA CALMON,

no inquérito que resultou na chamada “Operação Navalha” da Polícia Federal, em

que  a  mesma  decretou  o  fim  dos  sigilos  das  investigações  com  as  seguintes

considerações, aplicáveis, mutatis mutandi, à presente causa: “verifico que não mais

se apresenta necessária a confidencialidade do processo (…) por outro ângulo, pela

esteira  de  boatos  e  maledicências  que  pairam  sobre  pessoas  que  nenhum

envolvimento  têm com os  fatos  em apuração  e  pela  necessidade  constante  de

alinharem-se os órgãos do Estado para, conjuntamente, adotarem as providências

cabíveis dentro de suas competências e atribuições”.  

Este  último  argumento  citado  pela  Ministra,  inclusive,  de  permitir  o

conhecimento  de  outros  órgãos  do  Estado,  acerca  dos  fatos  investigados,  tem

grande relevância também para o deferimento da medida ora postulada, tendo em

vista que, com o acatamento do requerimento abaixo,  outros órgãos públicos do

Estado poderão tomar as medidas legais cabíveis para apurar a responsabilidade

dos investigados em suas respectivas esferas.

Resta dizer, ainda, que a publicização de alguns diálogos, não diferirá

do procedimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no caso do “Mensalão”,

em que o relator do processo (Inquérito 2245/MG), Sua Excelência, o ex-Ministro

JOAQUIM BARBOSA, antes mesmo do recebimento da denúncia pelo pleno do STF,

autorizou  a  divulgação,  para  conhecimento  da  nação,  de  todos  os  fatos  que

motivaram o ajuizamento da denúncia contra figuras expressivas da República, entre

elas  parlamentares  e  Ministros  de  Estado.  A denúncia,  como  todos  sabem,  foi

publicada no sítio oficial da Procuradoria-Geral da República.

Nesta mesma senda, impõe destacar que na “Operação Lava Jato” ,
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vem sendo adotada a argumentação no sentido de que o sigilo do processo deve se

prestar apenas a garantir a efetivação das medidas cautelares, sendo que, superada

essa fase, sua divulgação decorre do disposto no artigo 5º, LX, da CF, tendo ainda o

condão de auxiliar no exercício da ampla defesa dos investigados, como também de

contraprestação ao público em geral  dos trabalhos realizados pela Administração

Pública e pela Justiça Criminal. Eis a seguir trecho retirado de uma de suas últimas

decisões a esse respeito:

Decreto o sigilo sobre esta decisão e sobre os autos dos processos
até a efetivação das prisões e das buscas e apreensões. Efetivadas as
medidas,  não  sendo  mais  ele  necessário  para  preservar  as
investigações,  fica  levantado o sigilo.  Entendo que,  considerando a
natureza  e  magnitude  dos  crimes  aqui  investigados,  o  interesse
público  e  a  previsão  constitucional  de  publicidade  dos  processos
(artigo  5º,  LX,  CF)  impedem a  imposição  da  continuidade  de  sigilo
sobre autos. O levantamento propiciará assim não só o exercício da
ampla defesa pelos investigados, mas também o saudável escrutínio
público sobre a atuação da Administração Pública e da própria Justiça
criminal. (PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL Nº  5024251-
72.2015.4.04.7000/PR.  REQUERENTE:  POLÍCIA  FEDERAL/PR.
ACUSADO:  CONSTRUTORA  ANDRADE  GUTIERREZ  SA.  ACUSADO:
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A).

Como  se  vê,  o  dever  de  transparência  da  administração  pública  e  o

interesse  público  autorizam,  amplamente,  o  conhecimento  das  investigações  de

crimes dessa natureza, praticados em detrimento do erário e de toda a coletividade,

especialmente havendo provas robustas contra o denunciado, como é o caso dos

autos.

 Por esses motivos, requer o  Parquet, ao final,  autorização judicial para

que  possa  dar  publicidade,  através  da  sua  assessoria  de  comunicação,  do

conteúdo  da  presente  petição  e  das  provas  nela  citadas,  tais  como

depoimentos  e  documentos,  bem  como  da  decisão  judicial  que  tenha

autorizado este levantamento de sigilo,  em respeito ao que apregoa o princípio

fundamental inserto no artigo 5º, inciso LX, da Constituição Federal.

VII – DO PEDIDO

Ante o exposto, requer o Ministério Público Estadual:
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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 do crime previsto no  artigo  312, caput, c/c art.

327, §2º, 35 (trinta e cinco) vezes, c/c art. 71, todos do Código Penal,

em relação à J E DE O SOARES - ME; art. 312, caput, c/c art. 327, §2º,

09 (nove) vezes, c/c art. 71, todos do Código Penal, em relação à M D

S DE LIMA SERVIÇOS -  ME;  art.  312,  caput,  c/c  art.  327,  §2º,  44

(quarenta  e  quatro)  vezes,  c/c  art.  71,  todos  do  Código  Penal,  em

relação à RAMON ANDRADE B. F SOUSA – ME; art. 312,  caput, c/c

art. 327, § 2º, 52 (cinqüenta e duas) vezes, c/c art. 71, todos do Código

Penal, em relação à CONCEITO RENT A CAR; art. 312, caput, c/c art.

327,  §2º,  52  (cinqüenta  e  duas vezes)  vezes,  c/c  art.  71,  todos do

Código Penal, em relação à ANTONIO TAVARES NETO – ME; art. 312,

caput, c/c art. 327, §2º, 47 (quarenta e sete) vezes, c/c art. 71, todos do

Código Penal, à FABIOLA MERCEDES DA SILVEIRA – ME; art. 312,

caput, c/c art. 327, §2º, 26 (vinte e seis) vezes, c/c art. 71, todos do

Código Penal, em relação à A MACEDO MAFRA - ME, 265 (duzentas e

sessenta e cinco vezes); art. 1º,  caput e  § 4º da Lei nº 9.613/98  265

(duzentas e sessenta e cinco vezes); e art. 2º, caput e § 4º, inciso II da

Lei nº 12.850/2013, de forma reiterada (art. 71 do Código Penal);

d)  com o trânsito em julgado, a inclusão do nome do réu no rol dos

culpados, informando-se ainda o fato à Justiça Eleitoral para efeito de

suspensão dos direitos políticos durante o prazo da condenação;

e) o levantamento do sigilo do conteúdo da denúncia, autorizando este
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Órgão  Ministerial,  por  meio  da  sua  assessoria  de  comunicação,  a

divulgar  o  seu  do  conteúdo  integral,  incluindo  as  provas  nela

citadas, tais como depoimentos e documentos.

São os termos em que pede deferimento.

Natal/RN, 11 de maio de 2017.

RINALDO REIS LIMA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

ROL DE DECLARANTES:

1) GUTSON JOHNSON GIOVANY REINALDO BEZERRA, inscrito no CPF sob o nº

625.855.924-72, residente e domiciliado na Alameda dos Bosques, nº 880, casa 228,

Condomínio Bosque das Palmeiras, Parque do Jiqui, Parnamirim/RN;

2)  VILMA REJANE MACIEL DE SOUSA, inscrita no CPF sob o nº 365.592.104-72,

residente e domiciliada na Rua Rita Pereira de Macedo, nº 491 B, Bloco B, apt. 402,

Barro Vermelho, Natal/RN;

3)  CLEBSON JOSÉ BEZERRIL, inscrito no CPF nº 010.558.084-85, residente e

domiciliado na Rua Engenheiro João Hélio Alves Rocha, 2184, Apto 303, Planalto,

Natal/RN;

4)  JOÃO  EDUARDO  DE  OLIVEIRA  SOARES,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº

014.038.304-28,  residente  e  domiciliado  na  Avenida  dos  Caiapós,  3005,  Bloco

Verona, Apartamento 401, Pitimbu, Natal/RN;

5)  FELIPE  FERNANDES  DANTAS,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  010.161.914-64,

residente e domiciliado na Rua Manoel Bezerra Cavalcanti,  nº 65, apt.  1001, ed.

Residencial Vale Vezaska, Manaíra, João Pessoa/PB;

6) EUCLIDES PAULINO DE MACEDO NETO,  inscrito no CPF nº 075.177.024-83,

residente e domiciliado na Avenida Abel Cabral, Condomínio Sttilo Clube Residence,

1245,  Bloco  Contemporâneo  –  Bloco  2,  Apartamento  1003,  Nova  Parnamirim,

Parnamirim/RN.
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ROL DE TESTEMUNHAS:

1) ANA PAULA MACEDO DE MOURA,  inscrita no CPF sob o  nº 065.630.464-28,

residente na Rua Estrela do Mar, nº 222, apt 204 – Bloco Egito, Nova Paramirim,

Parmamirim/RN;

2) EDIVANILSON MORAIS DA SILVA,  inscrito no CPF sob o nº 032.069.914-55,

residente na Rua Maestro Manuel Ferreira, 2337 – Cidade da Esperança, Natal/RN; 

3)  JOSÉ RENATO MEDEIROS TELES,  inscrito no CPF sob o nº 407.758.957-68,

com endereço na Rua Apodi, nº 702, Tirol, Natal, RN;

4)  MARIA DAS  GRAÇAS  CARDOSO  LOPES  DE  ALBUQUERQUE,  conhecida

como GRACITA LOPES, inscrita no CPF sob o nº 322.638.724-34, com endereço na

Rua Açu, 703, Tirol, Natal/RN;

5) JOSÉ ADONIAS DE AZEVEDO, conhecido como “Ailton”, inscrito sob o CPF nº

274.706.954-00, com endereço na Rua Serra do Caturité, nº 7972, Cidade satélite,

Natal/RN;

6) CLÁUDIO HENRIQUE DA SILVA CAMPOS, inscrito sob o CPF nº 762.234.504-

00, com endereço na Rua José de Alencar, nº 878, Bloco B, Apt, 401, Cidade Alta,

Natal/RN;

7) MOACIR ALVES PINHEIRO JÚNIOR, inscrito no CPF sob o nº 524.014.644-68 ,

com endereço na Rua Seridó, 694-Y, Petrópolis, Natal/RN;

7) PAULO CUNHA DIÓGENES, inscrito no CPF sob o nº 010.121.474-01, residente

na Rua Anísio de Souza, nº 2600, apt. 1102, Ed. Terrazzo, Candelária, Natal/RN;

8) JULIANA HELEN DA SILVA BARRETO COSTA, inscrita no CPF sob o nº 010.160.264-20,

residente na Rua Joana D’arc, nº 1775, Candelária, Natal/RN.

Natal/RN, 11 de maio de 2017.

RINALDO REIS LIMA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
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