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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR:

Referência: Processo 014621/2016 - TCE

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,

por  seu  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA,  embasado  nos  fatos  apurados  no

Inquérito Civil 008/2016-PGJ, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com

fulcro na apuração levada a efeito  nos autos do Inquérito Civil  acima epigrafado, vem, à

presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, incisos II e III,

da Constituição Federal, bem como nos artigos 1º, inciso IV, e 5°, caput e inciso I, da Lei nº

7.347/85,  REQUERER  A  NEGATIVA  DE  REGISTRO  DA  APOSENTADORIA

VOLUNTÁRIA concedida a RITA DAS MERCÊS REINALDO, a partir de ato da MESA

DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE, bem como a ANULAÇÃO DO ATO, pelos fatos e fundamentos que seguem:

I.  OPERAÇÃO  “DAMA  DE  ESPADAS”.  RESUMO  DOS  FATOS  QUE

ANTECEDERAM  ESTA  AÇÃO. CONHECIMENTO  INEQUÍVOCO  DA  MESA

DIRETORA DOS INDÍCIOS DE ATUAÇÃO DE RITA DAS MERCÊS E DE SUA

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte deflagrou, em 20 de

agosto de 2015, a Operação “Dama de Espadas”, no afã de descortinar esquema estruturado

no âmbito da Assembleia Legislativa deste Estado, através do qual uma refinada associação

criminosa composta por alguns servidores públicos do órgão, com auxílio de um gerente do
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Banco Santander, se utilizavam de “Cheques Salário” como forma de desviar recursos em

benefício próprio ou de terceiros. 

Os desvios eram operados por meio de inserção fraudulenta de pessoas na Folha

de Pagamento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte para que fossem emitidos

“cheques salários” em nome desses servidores fantasmas. Os cheques eram sacados, em sua

maioria, pelos investigados ou por terceiros não beneficiários, com irregularidade na cadeia

de endossos ou com referência a procurações muitas vezes inexistentes.

Dentre os investigados, sobressaía – já àquela época – a figura de RITA DAS

MERCÊS REINALDO, chefe da organização criminosa que, segundo requerimento de busca

e apreensão ajuizado pelo Ministério Público junto à 8ª Vara Criminal de Natal, e publicizado

após decisão judicial1, teria comandado o desvio de 5.526.169,22 (cinco milhões quinhentos

e vinte e seis mil cento e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos) – valores apurados até

aquele momento.

O modus operandi da organização criminosa pode ser bem resumido por trecho

daquela petição – que, repise-se, foi publicizada em 20 de agosto de 2015, antes do pedido

de aposentadoria de RITA DAS MERCÊS REINALDO:

Inegavelmente,  o  que  confere  lastro  a  esse  enriquecimento

injustificado  dos  investigados  é  justamente  a  vultuosa  soma  de

valores decorrentes dos cheques salário dos servidores “fantasmas”

que os  requeridos  sacavam e depositavam,  pelo menos uma parte

dela, em suas respectivas contas bancárias.

Só para se ter uma ideia desse universo, restaram identificados 432

(quatrocentos  e  trinta  e  dois)  cheques  da  Assembleia  Legislativa

Estadual sacados pela investigada Rita das Mercês Reinaldo em que

pese não estarem os títulos nominais a ela. Saliente-se, a propósito,

que essas quatro centenas de cheques representam tão somente uma

fração  do  esquema  criminoso,  considerando  o  valor  de  corte  na

requisição  das  respectivas  microfilmagens,  como  também  a

1 Disponível em http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/noticias/7005-dama-de-espadas. Último acesso em 10 de 
maio de 2017.
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inviabilidade de análise de uma grande quantidade de cheques por

estarem ilegíveis.

E a partir desses 432 (quatrocentos e trinta e dois) cheques listados

chegou-se  ao  montante  total  de  R$  2.614.839,45  (dois  milhões

seiscentos e quatorze mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e

cinco  centavos)  locupletados  ilicitamente,  valor  esse  que  nem  se

contabilizou os cheques emitidos a tendo como beneficiária nominal.

Porém, se somado aquele montante aos cheques em que consta como

beneficiária,  atinge-se a cifra de R$ 4.560.623,51 (quatro milhões

quinhentos e sessenta mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e

um centavos)2.

Na época da deflagração da aludida operação, além de busca e apreensão, foram

cumpridos mandados de prisão preventiva contra RITA DAS MERCÊS e ANA PAULA

MACEDO  DE  MOURA,  que  atuava  como  assessora  direta  da  Procuradora-Geral  da

Assembleia Legislativa.

Por fim, ressalte-se que em data de 18 de abril de 2017, RITA DAS MERCÊS

REINALDO foi denunciada pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da

Comarca  de  Natal,  perante  o  Juízo  8ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Natal,  processo  nº

0104223-76.2017.8.20.0001, pela prática dos crimes de organização criminosa e peculato,

consoante denúncia em anexo.

2 Disponível em http://www.mprn.mp.br/portal/files/Busca_e_apreensao-AL.doc. Último acesso em 10 de maio 
de 2017. p. 38.
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II.  ATUAÇÃO  COMISSIVA  DA  PROCURADORIA  DA  ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA.  SUSPENSÃO DAS INVESTIGAÇÕES.  ACONSELHAMENTO AO

PRESIDENTE  DA  MESA  DIRETORA  PARA  DEFLAGRAÇÃO  DE

PROCEDIMENTO  DISCIPLINAR.  INAÇÃO.  DESRESPEITO  À  LEI

COMPLEMENTAR  122/94.  CONDUTA  COMISSIVA  POR  OMISSÃO.

PUBLICIDADE  E  REGISTRO  NO  TCE  DO  ATO  TARDIOS.  PUBLICAÇÃO  07

MESES APÓS SUA CONFECÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA. 

Alguns  dias  após  a  deflagração  da  operação,  chegou  ao  conhecimento  do

Ministério Público o deferimento do pedido liminar da Reclamação 2015.015014-3, proposta

pelo Estado do Rio Grande do Norte  e  pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio

Grande do Norte. 

A  liminar  suspendeu  os  processos  judiciais  referentes  às  medidas  cautelares

deferidas  para a realização da Operação Dama de Espadas.  Também suspendeu qualquer

diligência investigativa no âmbito dos Procedimentos Investigatórios Criminais instaurados

pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte que deram ensejo aos sobreditos processos

judicias, preservados todos os atos já realizados.

Na  peça,  ajuizada  pelo  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  e  pela  Assembleia

Legislativa  do  Rio  Grande  do  Norte,  assinada  pelo  Procurador-Geral  do  Estado,  foi

aduzido, em suma, que:  a) O Ministério Público e o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da

Comarca  de  Natal  estão  realizando  buscas  na  Assembleia  Legislativa,  envolvendo

diretamente a instituição e seus membros, Deputados Estaduais; b) as diligências realizadas

nos processos supramencionados alcançaram as prerrogativas parlamentares dos Deputados;

c) “toda e qualquer investigação de atos da Assembleia Legislativa implica em investigar

deputado, pois a casa é administrada pela Mesa, composta exclusivamente de Deputados”; d)

Deputados estaduais têm sido objeto de investigação criminal conduzida por Promotores de

Justiça e tramitada em Juízo de Primeira Instância, em ofensa manifesta ao art. 71, I, “c”, da

Constituição do Estado;

Nada obstante toda essa atuação em favor da suspensão das investigações, e  de

terem tomado conhecimento dos fortes indícios que pesavam contra RITA DAS MERCÊS

REINALDO, inclusive da prisão preventiva contra ela decretada e cumprida, os integrantes
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da Mesa Diretora acolheram seu pedido de aposentadoria voluntária, sem sequer determinar

a  instauração  de  Sindicância  ou  Procedimento  Administrativo  Disciplinar,  como

determina o artigo 154 da Lei Complementar Estadual 122/94:

Art.  154  A  autoridade  administrativa  que  tiver  ciência  de

irregularidade  no  serviço  público  é  obrigada  a  promover  a  sua

apuração, mediante sindicância ou processo administrativo. 

Os requeridos tiveram amplo conhecimento do suposto envolvimento de RITA

DAS MERCÊS em uma organização criminosa, a partir da exposição que o fato teve à época,

tornando-se notório. Tanto é que foi acionada a Procuradoria-Geral da Assembleia,  órgão

subordinado à Mesa, para ajuizar Reclamação que findou com a suspensão das investigações.

Mas  há  outro  dado  probatório  que  revela  o  conhecimento  da  Mesa  e  de  seu

Presidente  da  necessidade  de  se  instaurar  procedimento  administrativo  disciplinar.  Em

depoimento,  o  ex-Procurador-Geral  da  Casa,  WASHINGTON  FONTES,  asseverou  que

aconselhou o Presidente da Casa (e  da Mesa Diretora),  EZEQUIEL FERREIRA, sobre a

necessidade de instauração de procedimento administrativo (06m30s em diante),  mas  não

houve decisão da Mesa determinando a instauração da apuração.

Como ressalta o depoente, o caso, inclusive, ganhou repercussão nacional, sendo

informação  pública  e  notória  (05:50  do  Depoimento  de  WASHINGTON FONTES),  não

havendo necessidade de representação por escrito da Procuradoria à Mesa Diretora para a

instauração de procedimento administrativo disciplinar.  A busca e apreensão da Operação

Dama de Espadas aconteceu no próprio prédio da Assembleia Legislativa,  não podendo o

Deputado  EZEQUIEL FERREIRA,  nem qualquer  outro  dos  Deputados  Estaduais,  alegar

desconhecimento do fato. 

É evidente, portanto, que EZEQUIEL FERREIRA, Presidente da Mesa Diretora,

teve conhecimento do fato supostamente criminoso imputado à servidora e da necessidade

jurídica de se instaurar o devido procedimento disciplinar.

Essa  omissão  teve  uma  consequência  imediata:  o  processamento  regular  do

pedido de aposentadoria voluntária de RITA DAS MERCÊS REINALDO. Deveras, caso os

componentes da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, tivessem
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determinado a instauração de apuração administrativa dos ilícitos cometidos pela servidora,

cumprindo seu dever de ofício, o aludido pedido de aposentadoria não poderia ser processado

e concedido até a ultimação do procedimento administrativo de responsabilização.

Isso  é  o  que  determina  a  Lei  Complementar  Estadual  122/94  (Estatuto  dos

Servidores Civis do Estado do Rio Grande do Norte):

Art. 182 O servidor que responder a processo disciplinar só pode ser

exonerado ou dispensado a pedido, ou aposentado voluntariamente,

após a sua conclusão e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.

Assim, os integrantes da Mesa, mesmo cientes dos fortíssimos indícios de crimes

contra a administração pública imputados a RITA DAS MERCÊS REINALDO, omitiram-se,

deixando aberto o caminho para a aposentadoria voluntária da hoje denunciada.

A análise  das normas que regem a organização administrativa da Assembleia

Legislativa revela claramente que há um poder-dever3 da Mesa em determinar a instauração

de procedimentos administrativos disciplinares. Essa é a determinação do Regimento Interno

do Poder Legislativo:

Art.  69  -  Compete  à  Mesa:  […]  XXX  -  determinar  a  abertura  de

sindicâncias e inquéritos administrativos ou policiais;

Há ainda outro fato, relevante para que se entenda o móvel por trás da omissão

dos Deputados integrantes  da Mesa Diretora.  A cronologia dos fatos revela  que o ato de

aposentação de RITA DAS MERCÊS só foi liberado para publicação mais de 07 (sete) meses

após a concessão do pleito de aposentadoria voluntária.

3 ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL CIVIL.  DISCIPLINAR.  MINISTRO  DE ESTADO DA JUSTIÇA.
LICITAÇÃO   E   CONTRATO.  ATO  DE  INSTAURAÇÃO.  PODER-DEVER  DE  APURAÇÃO
RESPONSABILIDADE  POR  FALHAS  ADMINISTRATIVAS.  EXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS.
PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE TÉRMINO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.  […]  3.   A   abertura   de  processo  administrativo,  por  si  só,  se  refere  ao  poder-dever   da
Administração Pública de sindicar e aferir todas as condutas que lhe são inerentes,  como a ação dos
agentes e, portanto, independente  do  futuro  resultado do processo disciplinar; afinal, não  é  possível obstar
que a Administração Pública possa apreciar a legalidade dos atos que praticou. 4.  A impetrante defende que
haveria prescrição, pois a apuração não poderia  -  no futuro - aplicar-lhe nenhuma pena além de advertência ou
de  suspensão;  porém,  não  há  como considerar  prescrita  a  pretensão  de   instauração   de   qualquer   feito
disciplinar antes do término da apuração,  uma  vez que a imputação e a fixação de pena é dependente da
instrução. Segurança denegada. (MS 22.062/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 25/02/2016, DJe 02/03/2016)
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Com efeito, a análise dos documentos de fls. 58 a 70 comprova que, enquanto o

ato foi elaborado em 25 de setembro de 2015 (pouco mais de um mês após a operação), a

sua publicação só ocorreu em 16 de abril de 2016 (quando as investigações já estavam

suspensas, por ordem do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte). Nesse

ponto,  o  depoente  Washington  Fontes  deixou  claro  que  a  atribuição  de  determinar  a

publicação do ato é da Mesa (13m30s).

Essa constatação indica que houve o retardamento deliberado da publicação, com

a  finalidade  de  minimizar  a  reprovação  popular.  Com  efeito,  as  regras  ordinárias  de

experiência  indicam  que  a  atenção  popular  para  determinados  atos  administrativos

investigados diminui à medida que o noticiário deixa de repercutir a atuação dos órgãos de

investigação.  Assim,  esses  07  (sete)  meses  de  retardo  na  publicação  do  ato  reduziram

consideravelmente a repercussão da aposentadoria de RITA DAS MERCÊS e a reprovação

popular em relação à medida.

A gravidade de mais esse ato de prevaricação revela-se ainda maior diante da

constatação (fls. 69/70) de que o ato só foi submetido a registro no Tribunal de Contas do

Estado também 07 (sete) meses após a sua feitura.  A demora em enviar a aposentadoria

ao órgão que, pela Constituição do Estado do Rio Grande do Norte  4  , tem a prerrogativa de

admitir – ou não – o registro de atos de aposentadoria revela que o retardo injustificado no

processo  administrativo  serviu  não  apenas  para  sonegar  a  realidade  da  população,  mas

também  dos  órgãos  fiscalizadores.   E  revela  a  ação  dolosamente  estudada  para  diferir  o

conhecimento do ato da população e dos órgãos de controle,  mas já de conhecimento da

beneficiária.

4Art. 53. O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas
do Estado, à qual compete:

[...]
III  -  apreciar,  para fins de registro,  a  legalidade dos atos de admissão e contratação de pessoal,  a

qualquer  título,  na  administração  direta  e  indireta,  bem como as  concessões  de  aposentadorias,  reformas  e
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

- 7 de 14 laudas - 



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

COORDENADORIA JURÍDICO JUDICIAL

III – ILEGALIDADE DO ATO DE APOSENTADORIA SUBMETIDO A REGISTRO.

ARTS.  154  E  182  DA  LCE  122/94.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA

MORALIDADE,  LEGALIDADE,  IMPESSOALIDADE  E  DA  PUBLICIDADE.

INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA PARA OMITIR-

SE  DIANTE  DE  DEVERES  LEGAIS  E  ÉTICOS.  DESVIO  DE  FINALIDADE

EXECUTADO. 

O desrespeito  à  lei  evidenciado neste  caso leva  à  inevitável  constatação da

ocorrência de um verdadeiro atentado praticado pela Mesa Diretora contra os princípios que

regem a administração pública brasileira.

A  Moralidade administrativa  constitui-se  em  princípio  do  Direito

Administrativo e impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que

devem estar presentes em sua conduta. 

À  luz  dessas  ideias,  não  apenas  infringe  a  moralidade  administrativa  o

administrador que, para atuar, foi determinado por fins imorais ou desonestos, mas também

aquele que desprezou a ordem institucional,  que é a de concorrer para a criação do bem

comum.

A    Legalidade   foi  afrontada,    in  casu  ,  pelas  inúmeras  ofensas  dolosas  a

dispositivos legais que tratam especificamente de processo disciplinar no serviço público do

Estado do Rio Grande do Norte (arts. 154 e 182 da LCE 122/94) e ao Regimento Interno da

Assembleia Legislativa (art. 69, inciso XXX).

Negou-se  Publicidade ao  ato  de  aposentadoria  de  RITA DAS MERCÊS,  na

medida em que esse só foi publicado mais de 07 (sete) meses após a sua confecção (fls.

60/61), retardando-se a exteriorização do ato sem justificativa plausível. A mesma conduta

revela ainda ofensa ao princípio da Eficiência, já que a ultimação do ato foi procrastinada,

levando-se mais de 07 (sete) meses para a sua publicação.

A    Impessoalidade   também  foi  afrontada,  já  que  foi  dado  tratamento

diferenciado à ex-Procuradora-Geral da Assembleia, a partir da omissão dos dirigentes da

Casa  em responsabilizá-la.  Com essa  omissão,  foi  possível  a  concessão  do benefício  da

aposentação voluntária à servidora.
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O  ato  de  aposentação  aqui  impugnado  foi  praticado,  portanto,  com

evidente de desvio de finalidade. Trata-se de fenômeno que descreve atos com aparência de

licitude, mas voltados a privilegiar interesses privados, fazendo da máquina pública extensão

da pessoa do agente:

“Finalidade  é  o  elemento  pelo  qual  todo  ato  administrativo  deve

estar  dirigido  ao  interesse  público.  Realmente  não  se  pode

conceber que o administrador, como gestor de bens e interesses

da coletividade possa estar voltado a interesses privados. O intuito

de sua atividade deve ser o bem comum, o atendido aos reclamos da

comunidade, porque essa de fato é sua função.”5

“(...) o  desvio de poder é a modalidade de abuso em que  o agente

busca alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu, como

bem  assinala  LAUBADÈRE.  A  finalidade  da  lei  está  sempre

voltada para o interesse público  . Se o agente atua em descompasso

com  esse  fim,  desvia-se  de  seu  poder  e  pratica,  assim,  conduta

ilegítima. Por isso é também que tal vício é também denominado de

desvio  de  finalidade,  denominação,  alás,  adotada  na  lei  que

disciplina  a  ação  popular  (Lei  nº  4.717,  de  29.6.1965,  art.  2º,

parágrafo único, “e”).6

E prossegue Carvalho Filho:

“(...)  o desrespeito ao  interesse público constitui abuso de poder

sob  a  forma  de  desvio  de  finalidade. Não  se  pode  esquecer

também  que  a  conduta  desse  tipo  ofende  os  princípios  da

impessoalidade  e  da  moralidade  administrativa,  porque  no

primeiro  caso,  enseja  tratamento  diferenciado  a  administrados  na

mesma situação jurídica,  e, no segundo, porque relega os preceitos

5Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, 25ª edição, Editora Atlas, 2012, pág. 118
6Manual de Direito Administrativo, 25ª edição, Editora Atlas, 2012, pág. 47
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éticos  que  devem  nortear  a  Administração.  Tais  princípios  estão

expressos no art. 37, caput, da Constituição Federal.”7

Em suma,  o desvio de finalidade  traz como consequência  a ilegalidade  e  a

nulidade  da  despesa,  que  se  distanciou  do  interesse  público  para  tutelar  interesse

exclusivamente privado, sem qualquer benefício ou legado para a população. O ordenamento

jurídico repudia, com a pecha de nulidade, a prática de condutas administrativas que, por não

atenderem o interesse público, se desviam da legalidade e da finalidade, como se colhe do

artigo 2° da Lei 4.717/65:

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no

artigo anterior, nos casos de: (...)

c) ilegalidade do objeto; (...)

e) desvio de finalidade.

Desse  modo,  em  virtude  da  violação  aos  princípios  constitucionais

supramencionados e à legislação financeira vigente, impõe-se a negativa de registro do ato,

como a sua anulação e a abertura de processo disciplinar contra a servidora.

VIII- RELAÇÃO DIRETA DE 03 DOS INTEGRANTES DA MESA DIRETORA COM

OS  FATOS  INVESTIGADOS  NA  OPERAÇÃO  “DAMA  DE  ESPADAS”.  DOLO

REFORÇADO.  FAVORECIMENTO  DA  SERVIDORA  RITA  DAS  MERCÊS.

ELEMENTOS DE PROVA ROBUSTOS.

O  favorecimento  operado  em  favor  de  RITA  DAS  MERCÊS  não  foi

realizado à toa. As provas colhidas na investigação referente à Operação “Dama de Espadas”,

após  a  queda  da  ordem  de  suspensão  judicial,  revelaram  que  a  organização  criminosa

administrava  uma  lista  de  indicações,  denominada  “fantasma  filme”,  com  indicações  de

Deputados Estaduais, inclusive integrantes da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, entre

os  quais  os  Deputados  EZEQUIEL  FERREIRA,  GUSTAVO  CARVALHO  E

HERMANO MORAES.

7Op. cit., pág. 118;
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Na  decisão  que  autorizou  o  desmembramento  da  investigação  relativa  a

Operação Dama de Espadas, o Ministro do STF EDSON FACCHIN, proferida na Ação

Originária nº 2038, referindo-se a um requerimento do Ministério Público já cita, de antemão,

os nomes dos Deputados EZEQUIEL FERREIRA e GUSTAVO CARVALHO, o que os

coloca na condição de investigados no tocante aos fatos objeto da referida operação.

Na mesma  linha  de  raciocínio,  o  Desembargador  CORNÉLIO ALVES

determinou o desmembramento do processo (autos 2016.018168-4)8, arrolando os Deputados

EZEQUIEL FERREIRA e GUSTAVO CARVALHO como investigados na Operação Dama

de Espadas. Confira-se a decisão, no trecho que importa:

Além  disso,  após  o  deferimento  do  compartilhamento  de  provas,  a

Procuradoria-Geral  de  Justiça  identificou  que,  em  um dos  computadores  arrecadados  na

Coordenadoria de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado foi encontrada

uma  pasta digital batizada com o sugestivo nome  “fantasma filme”9, na qual constava um

arquivo  denominado  “HE.xls”.  Este,  composto  por  duas  planilhas  organizadas  em  abas

distintas,  uma  denominada  “08-FOPAG”  e  outra  “plan1”.  Na  planilha  denominada  “08-

FOPAG” constam quatro colunas,  intituladas  “Matr.”,  “Servidor”,  “Nível”  e  “Indicação”,

contendo uma extensa lista de servidores públicos comissionados e a respectiva indicação.

8 Anexo I -  cópias digitalizadas dos autos 2016.018168-4 (fls. 221 a 235 do arquivo em PDF)
9 Anexo II – Planilha “HE”, encontrada na Pasta “Fantasma Filme”
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O título da pasta (“fantasma filme”) onde consta tal planilha levanta,

por si  só,  a  suspeita da possível  condição de servidores  “fantasmas” das pessoas ali

listadas, a serem naturalmente investigadas, o que as torna, em tese, interessadas diretamente

nos processos e procedimentos afetos à Operação Dama de Espadas.

Tal suspeita é corroborada pela anotação manuscrita encontrada em agenda

da  Coordenadora  de  Recursos  Humanos  da  Assembleia  Legislativa,    Luíza  de  Marillac

Rodrigues de Queiroz Coelho Peixoto10, onde consta como um dos itens de “Reunião” o

tópico “Lista de Fantasmas (Excel) global”11:

10Anexo  III  -  Anotação  manuscrita  encontrada  em  agenda  da  Coordenadora  de  Recursos  Humanos  da
Assembleia Legislativa, Luíza de Marillac Rodrigues de Queiroz Coelho Peixoto
11Ressalte-se que o arquivo “HE.xls”, que consta na pasta “fantasma filme”, é composto por duas planilhas
organizadas em abas distintas, uma denominada “08-FOPAG” e outra “plan1”, em um arquivo no formato
Excel.
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No arquivo,  é possível

verificar  que há várias indicações feitas

por  Deputados  Estaduais,  políticos  em

geral,  autoridades  do  Estado  e  várias

lideranças  locais.  Identificou-se  ainda

que EZEQUIEL FERREIRA, HERMANO MORAES e GUSTAVO CARVALHO tinham

indicações na lista investigada.

Muito embora não haja, até o momento, comprovação cabal de que todos os

servidores ali listados eram “fantasmas”, é imperioso reconhecer que todos aqueles agentes

públicos – bem como os Deputados que os indicaram –, listados na planilha,  têm relação

direta com a investigação da organização criminosa chefiada por RITA DAS MERCÊS.

Essas indicações findaram por gerar vínculos funcionais e remuneratórios

dessas pessoas com a Assembleia  Legislativa.  As indicações,  listadas na planilha que foi

arrecadada no computador da Coordenadoria de Recursos Humanos, revelam que o Deputado

EZEQUIEL  FERREIRA  patrocinou  58  nomeados.  O  Deputado  GUSTAVO  DE

CARVALHO,  por  seu  turno,  contava com 71 indicados.  O parlamentar  HERMANO

MORAES colecionava 33 indicados, registrados na mencionada lista.

Ademais, a Presidência da Assembleia, já exercida, desde o momento da

Busca e Apreensão pelo Deputado EZEQUIEL, registrava 78 nomeações.

- 13 de 14 laudas - 



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

COORDENADORIA JURÍDICO JUDICIAL

A íntegra do arquivo segue em anexo, em mídia eletrônica.

Assim, é evidente que o ato impugnado nesta petição teve o indisfarçável

intuito  de conceder a RITA DAS MERCÊS um suporte financeiro para se manter  silente

quanto aos meandros do esquema do qual era uma das principais articuladoras. De fato, por

meio da aposentadoria foi conferida à servidora uma remuneração mensal de  R$30.471,00

(trinta mil, quatrocentos e setenta e um reais)12, o que somente foi possível em função da não

abertura do devido processo administrativo  disciplinar  – que obstaria,  por força de lei,  a

aposentação  da  servidora  -  ou  decisão  de  afastamento  das  suas  funções, para  que  a

servidora  tivesse  lastro  financeiro  suficiente  para  permanecer  apoiando  os  agentes

políticos que se beneficiaram de suas condutas criminosas:

IX - DOS PEDIDOS:

1.Por todo o exposto, o Ministério Público, por seu Procurador-Geral de Justiça, requer:

1)  seja  negado  registro  à  aposentadoria  voluntária  concedida  a  RITA  DAS

MERCÊS REINALDO, com amparo no art. 53, III, da Constituição do Estado do Rio

Grande do Norte;

2) seja  anulado o ato administrativo da Mesa Diretora, por ilegalidade e desvio de

finalidade, determinando-se ainda a instauração de Processo Administrativo Disciplinar

contra a servidora, nos termos do art. 53, VIII e IX, da Carta Estadual.

Nesses termos, confia deferimento.

Natal/RN, 07 de junho de 2017.

Rinaldo Reis Lima

Procurador-Geral de Justiça

12 Disponível em http://transparencia.al.rn.leg.br/transparencia/servidores.php. Último acesso em 16 de maio de
2017.
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