
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA COMARCA DE NATAL

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa, nº 110 - Anexo da PGJ - Candelária – Natal – CEP 59065-555 – 
fone/fax: (84)3232-7178

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE NATAL/RN. 

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

pelos Promotores de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Natal, amparado 

nos  inclusos  Inquérito  policial  nº  (  0022656-04.2009.8.20.0001)   001.09.022656-0  e  Quebra de   

Sigilo  Bancário,  fiscal  e  telefônico  (dados  armazenados)  nº  0013735-56.2009.8.20.0001  

(001.09.013735-4), oferece AÇÃO PENAL PÚBLICA contra

ANA  LÍGIA  CUNHA  DE  CASTRO,  brasileira,  casada,  funcionária  pública, 
nascida em 29/09/1963, filha de Lavoisier Nunes de Castro e de Maria Estela Cunha 
de Castro, CPF nº 474.463.154-15, residente na Rua Antônio Barateiro Sobrinho, nº 
1256, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59054-470; e

SÔNIA   ABRANTES  DE  SOUSA,  brasileira,  casada,  advogada,  nascida  em 
07/10/1974,  filha  de  Maria  Ivany  Abrantes  de  Sousa,  CPF  nº  970.276.934-53, 
residente na Rua Coronel Santos, nº 10, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59075-190;

pela prática dos seguintes
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FATOS DELITUOSOS:

Em abril de 2008, a denunciada SONIA ABRANTES DE SOUSA ofereceu e pagou 
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)  a denunciada  ANA LÍGIA CUNHA DE CASTRO, 
assessora de Desembargador do TJ/RN, para influir na prolatação de decisão judicial favorável aos 
interesses  da  demandada,  em  processo  em  que  se  pleiteava  a  sua  permanência  da  primeira 
denunciada no cargo de Defensora Pública do Estado do Rio Grande do Norte.

A  denunciada   SONIA ABRANTES  DE  SOUSA,  em  virtude  de  contratação 
temporária,  ocupava precariamente o cargo de Defensora Pública do Estado do Rio Grande do 
Norte e estava na iminência de cessação do seu vínculo contratual, em decorrência do advento de 
concurso  público  para  provimento  de  cargos  de  Defensor  Público,  com  o  preenchimento  dos 
aprovados no certame.

 Dessa forma, a denunciada ANA LÍGIA CUNHA DE CASTRO recebeu vantagem 
indevida em razão do exercício do seu cargo, incorrendo no crime de corrupção passiva, tipificado 
no artigo 317, caput e § 1º do Código Penal.

Por sua vez,  a denunciada  SONIA ABRANTES DE SOUSA ofereceu vantagem 
indevida  a  funcionária  pública, devendo  ser  responsabilizada  pelo  crime  de  corrupção  ativa, 
tipificado no artigo 333, caput e § 1º do Código Penal.

DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA

O  inquérito  policial  nº  001.09.022656-0 foi  instaurado para apurar  os  crimes 
contra  a  administração pública  cometidos  por  ANA LÍGIA CUNHA DE CASTRO e SONIA 
ABRANTES DE SOUSA.

Narram  os  autos  que  a  advogada  SONIA ABRANTES  DE  SOUSA pagou 
vantagem indevida  solicitada  por  ANA LÍGIA CUNHA DE CASTRO,  que se aprestou como 
assessora  do  Desembargador  Rafael  Godeiro,  para  influir  na  prolatação  de  decisão  judicial 
favorável aos interesses da demandada, em processo em que se pleiteava a sua permanência da 
primeira denunciada no cargo de Defensora Pública do Estado do Rio Grande do Norte.

A denunciada   SONIA ABRANTES DE SOUSA,  em virtude  de  contratação 
temporária,  ocupava precariamente o cargo de Defensora Pública do Estado do Rio Grande do 
Norte e estava na iminência de cessação do seu vínculo contratual, em decorrência do advento de 
concurso  público  para  provimento  de  cargos  de  Defensor  Público,  com  o  preenchimento  dos 
aprovados no certame.

É  o  que  se  constata  a  partir  da  análise  dos  diálogos  abaixo  transcritos  pelo 
Departamento de Polícia Federal –  que podem ser conferidos no CD de áudio (fls. 61v da Quebra 
de  Sigilo nº  0013735-56.2009.8.20.0001),  remetido  ao  Ministério  Público,  para  fins  de 
investigação, pelo Juiz Mário Azevedo Jambo, da 2ª Vara Federal do Rio Grande do Norte:
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“SisSoft2002 - Sistema de Gerenciamento e Analise de Interceptação Telefônica 
    25/04/2008 15:02:16

Indice................: 3049295
Operação..............: CRISTAL
Nome Alvo.............: IVO3
Fone Alvo.............: 8488187388
localização do Alvo...: 
Fone Contato..........: 8488114760
localização do Contato: 
Data..................: 18/04/2008
Horario...............: 15:12:28
Observações...........: REL28@@@SÔNIA X IVO-DESEMBARGADOR COBROU 15 MIL

Transcrição...........:SÔNIA - diz precisar tomar uma decisão e IVO seria a única pessoa a quem ela 
recorreria  para  aconselhá-la,  explicando  que  estaria  na  dependência  de  uma  "liminar"  na 
questão do seu concurso, que ela e outros estariam sendo mantidos por esta liminar, que 
estaria por ser cassada, porém um "assessor" do  "desembargador" teria cobrado 15 mil.
SÔNIA - fala que teria vinte e poucos mil da "venda de um terreno"(?) e estaria pesando em fazer o 
pagamento, cobrando depois do resto do pessoal.
IVO - reclama da qualidade da ligação, dizendo não estar entendendo nada.

Indice................: 3049312
Operação..............: CRISTAL
Nome Alvo.............: IVO3
Fone Alvo.............: 8488187388
localização do Alvo...: 
Fone Contato..........: 8499245283
localização do Contato: 
Data..................: 18/04/2008
Horario...............: 15:15:20
Observações...........: REL28@@@SÔNIA X IVO-15MIL P/ DESEMBARGADOR CONT

Transcrição...........:SÔNIA  -  continuando  ligação  anterior,  diz  que  "a  assessora  do 
desembargador" quer 15mil  reais  para ser dada a  decisão,  que o  pessoal  teria  dito  que 
dariam o dinheiro, porém acreditariam que só seria cobrado após a decisão, porém SÔNIA 
diz que isso não existe  na justiça:  "pagar depois" e que "ela"(assessora)  é quem faria a 
decisão, que a probabilidade de dar certo seria grande, que sacaria o dinheiro e entregaria 
nas mãos dela (assessora).
SÔNIA - diz que a assessora faria um contrato com ela e com o resto do pessoal, usando-se o 
nome do pai da assessora.
IVO - pede para ligar de outro telefone, pois a ligação ainda estaria ruim.

Indice................: 3049326
Operação..............: CRISTAL
Nome Alvo.............: IVO
Fone Alvo.............: 8491125032
localização do Alvo...: 
Fone Contato..........: 8499245283
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localização do Contato: 
Data..................: 18/04/2008
Horario...............: 15:17:18
Observações...........: REL28@@@SÔNIA X IVO-ASSESSORA DESEMBARGADOR...

Transcrição...........:(continuação de ligação anterior)
SÔNIA - explica que quem iria fazer(a decisão) seria a "assessora do desembargador" e que a 
probabilidade de dar certo seria de 99%, já que ela realmente estaria querendo ajudar.
IVO - pergunta quantas pessoas estaria nesta situação.
SÔNIA - fala que seriam 10 pessoas, que todos teriam pago a "primeira parcela", os "honorários", 
porém teriam desistido, já que perderam no 1ª primeiro grau, porém teriam recorrido ao tribunal, 
que como é sabido, é muita "política".
IVO  -  comenta  que  a  assessora  teria  facilidade  em  conseguir  e  que  seria  um  dinheiro  bem 
investido.
SÔNIA -  explica  que  o  pessoal  estaria  muito  desanimado,  pois  teriam contratado  um grande 
escritório, porém o advogado acabou quase por abandonar a ação, que agora recorreram, que foram 
falar  com  o  desembargador,  que  tudo  é  mais  fácil  quando  se  tem  uma  amizade  como 
"ela"(assessora), dizendo que não seria ela quem faria, seria o "escritório do pai dela".
SÔNIA - diz não saber se ela fará, mas como ela trabalha diretamente com o desembargador, 
eles ao menos teriam um contato.
IVO - comenta que o pai da tal assessora poderia ajudar apontando furos na legislação.
SÔNIA - explica que o pai da assessora seria um ex-juiz, amigo do desembargador, que teve 
conhecimento que haveria um comprometimento entre eles, favores..., não sabendo ao certo 
como funcionaria, apenas que um ajudaria o outro...
IVO - comenta que a vida funciona assim.
SÔNIA - diz ter ficado decepcionada, que fizeram o concurso e quanto foram para o lado do direito 
não conseguiram nada, comentando que teriam ido duas vezes conversar com o desembargador, 
que apesar de tê-los recebido bem, não teria demonstrado muito interesse, dando a entender que 
nem conheceria a causa, pois quem faria algo seria a assessora, dizendo que antes acretidara que 
tudo seria "direitinho", pelo lado do Direito.
SÔNIA - indaga se conseguiria sacar o dinheiro.
IVO - diz que sim, que teria que acreditar.
SÔNIA - ressalta que antes achava que só com o Direito conseguiria alguma coisa, mas agora 
percebeu que o tribunal não é assim.
(...)
SÔNIA - fala que a assessora teria pedido um cheque para 30 dias.
IVO - pergunta se os outros a pagariam.
SÔNIA - diz que só cobrará depois de ser dada a decisão favorável(mandado de segurança).

Indice................: 3076806
Operação..............: CRISTAL
Nome Alvo.............: IVO3
Fone Alvo.............: 8488187388
localização do Alvo...: 
Fone Contato..........: 
localização do Contato: 
Data..................: 23/04/2008
Horario...............: 13:24:08
Observações...........: @@@ SÔNIA(NAMORADA) X IVO 
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Transcrição...........:MNI - esta no "forum"... precisa de um favor, emprestar um cheque, que tem 
uma conta normal e uma de poupança, que esta querendo transferir ... para dar um cheque para 30 
dias  (possivelmente  para  conseguir  a  liminar  de  manutenção  do  concurso),  que  transferia  o 
dinheiro para conta de Ivo imediatamente, 5 mil reais, ai ele emitia um cheque, que a advogada 
pediu um garantia, do restante dos honorarios
Ivo - pede para esperar um momento
MNI - diz que ela(adv) pediu um cheque de garantia do restante dos honorarios para 30 dias
Ivo - pergunta se ela não confia 
MNI - diz que a questão é quando se trabalha com advogado, tem que trabalhar assim, que são 10 
pessoas querendo a liminar, como tinha fala, se não for deferido, acha que certamente o pessoal 
não lhe ressarcirá, que se for deferido acredita que sim, até por ...
Ivo - pede um tempo

Indice................: 3076884
Operação..............: CRISTAL
Nome Alvo.............: IVO3
Fone Alvo.............: 8488187388
localização do Alvo...: 
Fone Contato..........: 
localização do Contato: 
Data..................: 23/04/2008
Horario...............: 13:31:16
Observações...........: @@@SÔNIA ABRANTES DE SOUSA(NAMORADA) X IVO 

Transcrição...........:Ivo - fala que foi na West Bouvlevard em Candelaria, na Jaguarari
Sonia - volta a falar no emprestimo do cheque
Ivo - rejeita e diz que movimenta muito dinheiro na sua conta
Sonia sugere uma promissoria
Ivo - concorda, diz que não trabalha com cheque
Sonia -  diz que esta pagando porque esta acreditando, que a liminar que vai receber R$ 
3.800,00 por mes, que em tres meses cobre sua despesa, que se perder cobrará, que sabe que esta 
ariscando, que Ivo deu muita força
Sonia - pergunta se Ivo acha que não deveria ter dado 10 mil reais ... diz que trabalha no forum 
em Lagoa Nova, vizinho a Justiça Federal”

A assessora não foi identificada inicialmente, mas o Ministério Público diligenciou 
no sentido de obter essa informação, chegando ao nome da denunciada ANA LÍGIA NUNES DE 
CASTRO,  assessora  do  Desembargador  Rafael  Godeiro,  cedida  pelo  Tribunal  Regional  do 
Trabalho da 21ª Região (segundo as informações do Portal de Transparência) , e filha do advogado 
Lavoisier Nunes de Castro, Juiz de Direito aposentado.

Conforme  se  depreende  do  conteúdo  das  ligações  telefônicas,  fica  claro  que  a 
denunciada  ANA  LÍGIA  NUNES  DE  CASTRO  vendeu  a  ideia  à  denunciada  SÔNIA 
ABRANTES DE SOUSA de que, em virtude da amizade entre o pai da primeira, Lavoisier Nunes 
de Castro (juiz aposentado) com o Desembargador Rafael Godeiro, seria mais fácil a obtenção do 
provimento judicial favorável aos interesses dessa última. 

Para tanto, a denunciada  SÔNIA ABRANTES DE SOUSA contrataria os serviços 
do escritório de advocacia  de Lavoisier  Nunes de Castro,  ficando em seguida a própria   ANA 
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LÍGIA CUNHA DE CASTRO incumbida da redação do provimento judicial favorável.

Os  contatos  entre  as  denunciadas  SÔNIA ABRANTES  DE  SOUSA e  ANA 
LÍGIA CUNHA DE CASTRO estão registrados nos extratos telefônicos dos prefixos 84-8811-
4760 e 84-9924-5283, utilizados pela primeira e que foram objeto de autorização judicial através da 
decisão de fls.  30-34, da Quebra de Sigilo nº  0013735-56.2009.8.20.0001, com o telefone (84) 
3234-4470, que atende ao endereço onde reside a segunda, cadastrado em nome do pai, Lavoisier 
Nunes de Castro. Com efeito, foram efetivados os seguintes contatos telefônicos na época dos fatos:

Nº CHAMANTE: 558499245283 | DATA: 15-04-2008 HORÁRIO: 09:43:55  DURAÇÃO: 20s |
ANTENA: 724-02-30384-00353 | Nº CHAMADO 558432344470 

Nº  CHAMANTE:  558499245283 |Nº  CHAMADO:  558432344470|  DATA:  15-04-2008 
HORÁRIO: 11:03:05 DURAÇÃO: 11s 

Nº  CHAMANTE:  (84)  88114760 Nº  CHAMADO:  8432344470 DATA:  15-04-08  HORÁRIO: 
09:54 DURAÇÃO: 42s

Nº  CHAMANTE:  (84)  88114760 Nº  CHAMADO:  8432344470 DATA:  15-04-08  HORÁRIO: 
11:22 DURAÇÃO: 42s

Nº  CHAMANTE:  (84)  88114760 Nº  CHAMADO:  8432344470 DATA:  15-04-08  HORÁRIO: 
11:25 DURAÇÃO: 135s

 Novas informações requeridas pelo Ministério Público e deferidas por este Juízo, 
especialmente os dados cadastrais dos celulares existentes em nome da denunciada  ANA LÍGIA 
CUNHA DE CASTRO remetidos pela operadora TIM,  possibilitaram descobrir uma nova série de 
contatos telefônicos entre ela e a denunciada SÔNIA ABRANTES DE SOUSA na época em que se 
desenvolviam as tratativas para consecução da decisão judicial que seria dada mediante paga. Os 
registros  dessas  ligações  estão  arrolados  nos  autos  da  Quebra  de  Sigilo nº  0013735-
56.2009.8.20.0001, na fl. 151 e 168-188.

Observe-se  que esses  contatos  foram feitos  através  do  telefone  móvel  pessoal 
cadastrado em nome da denunciada  ANA LÍGIA CUNHA DE CASTRO, de prefixo (84)  9605-
9477, e não apenas o de sua residência, o que permite concluir que é ela a assessora do Tribunal 
de  Justiça  que  solicitou  vantagem  indevida  para  atender  os  interesses  da  denunciada  SÔNIA 
ABRANTES DE SOUSA.

Além disso,  deve-se destacar  a quantidade (nove) de telefones cadastrados em 
nome da denunciada  ANA LÍGIA CUNHA DE CASTRO apenas na operadora TIM, três deles 
bastante  utilizados  na  época  dos  fatos  (9605-9477,  9921-5331  e  9984-3651),  incluindo  dois 
telefones pré-pagos (9605-9477 e 9921-5331), respaldando o raciocínio de que possa haver  uso 
desses equipamentos em tratativas ilícitas como a que se investiga nos autos. 

A operadora  CLARO  também informou  a  existência  de  uma  linha  telefônica 
cadastrada em nome de ANA LÍGIA CUNHA DE CASTRO, de nº(84) 91783739, já cancelada, nos 
termos das fls. 180 e 181 da Quebra de Sigilo nº 0013735-56.2009.8.20.0001.
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Os dados bancários,  por  sua  vez,  mostram que houve pelo  menos um grande 
aporte de recursos na conta bancária da denunciada ANA LÍGIA CUNHA DE CASTRO na Caixa 
Econômica  Federal,  no  valor  de  R$  10.000,00 (dez  mil  reais),  em espécie,  mediante  depósito 
bancário no dia 18 de abril de 2008, exatamente o mesmo dia em que a Polícia Federal interceptou 
os diálogos entre a denunciada SÔNIA ABRANTES DE SOUSA e a pessoa de José Ivo de Freitas.

Através  de  decisão  judicial  exarada  por  este  Juízo  nos  autos  do  Processo  nº 
0013735-56.2009.8.20.0001, foi possível ter acesso aos dados bancários do deposito recebido por 
ANA LÍGIA CUNHA DE CASTRO,  na Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), em espécie, mediante depósito bancário no dia 18 de abril de 2008.

Através  do  ofício  147/2010  PAB/TRT,  na  fl.  205  do  Processo  nº  0013735-
56.2009.8.20.0001, a  Caixa  Econômica  Federal  confirma  que  o  depósito  em  dinheiro  de  R$ 
10.000,00 (dez mil reais) foi   feito por  SÔNIA ABRANTES DE SOUSA, na conta de  ANA 
LÍGIA CUNHA DE CASTRO, conforme quadro abaixo :

DATA MOVIMENTO VALOR DÉB. / 
CRED.

FAVORECIDO ORIGEM

18/04/08 DEP. DINHEIRO 10000 CRÉDITO ANA LÍGIA 
CUNHA DE 

CASTRO

SÔNIA 
ABRANTES DE 

SOUZA

A informação enviada pela Caixa Econômica Federal não deixa qualquer dúvida 
sobre o cometimento do crime de corrupção passiva pela denunciada  ANA LÍGIA CUNHA DE 
CASTRO e do de corrupção ativa por parte da denunciada SÔNIA ABRANTES DE SOUSA.

Diante  dos  elementos  colhidos,  o  Ministério  Público  notificou  a  denunciada 
SÔNIA ABRANTES DE SOUSA para comparecer a sede deste Órgão Ministerial a fim de prestar 
esclarecimentos acerca dos fatos acima expostos.

Em seu depoimento (vídeo gravado em CD-ROM incluso nos autos), prestado em 
15/03/2012, a denunciada SÔNIA ABRANTES DE SOUSA afirmou que quando contratou com o 
escritório do advogado Lavoisier Nunes de Castro não tinha o conhecimento de que a denunciada 
ANA LÍGIA CUNHA DE CASTRO era assessora do Desembargador Rafael Godeiro. Que ela 
seria apenas advogada do escritório do pai. No mesmo sentido, declarou que realizou o pagamento 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diretamente ao escritório advogado Lavoisier Nunes de Castro, não 
se lembrando se a conta que lhe foi indicada era do escritório ou do próprio advogado.

Ocorre que o conteúdo dos diálogos transcritos acima evidencia claramente que a 
circunstância  da denunciada  ANA LÍGIA CUNHA CASTRO ser  assessora do Desembargador 
Rafael  Godeiro,  aliada  à  expectativa  dela  influenciar  positivamente  no  sucesso  do  provimento 
judicial a ser pleiteado, foram determinantes para o ajuste realizado entre as denunciadas  SÔNIA 
ABRANTES DE SOUZA e  ANA LÍGIA CUNHA CASTRO.
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Inclusive, extrai-se dos referidos diálogos que o próprio acerto para se definir o 
quantum e a forma de pagamento da propina foi tratado diretamente entre as denunciadas SÔNIA 
ABRANTES  DE  SOUZA e   ANA  LÍGIA  CUNHA  CASTRO,  o  qual  culminou,  no  dia 
18/04/2008, com o depósito bancário da quantia de R$ 10.000,00, tendo como origem a conta da 
denunciada  SÔNIA ABRANTES DE SOUZA e como favorecida a conta da denunciada  ANA 
LÍGIA CUNHA CASTRO.

Deve-se consignar, ainda, que o ajuste realizado entre as denunciadas ensejou  a 
impetração  do  Mandado  de  Segurança  com  Liminar  nº  2008.003111-9  (0003111-
82.2008.8.20.0000), cujos advogados dos impetrantes são Lavoisier Nunes de Castro e Tacyanna 
Flávia Cunha de Castro Azevedo, conforme se verifica no extrato da consulta processual realizada 
no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (http:www.tjrn.jus.br).

O processo foi distribuído, em 05/05/2008, para o Desembargador Caio Alencar, o 
qual indeferiu a liminar, em 06/05/2008.

Em 12/05/2008 foi requerida a desistência do mandado de segurança, pedido este 
que foi homologado pelo Desembargador Relator em 16/05/2008.

É importante ressaltar, por fim, que não é a primeira vez que a Promotoria de 
Defesa do Patrimônio Público de Natal/RN tomou conhecimento de fatos dessa mesma natureza 
praticados pela denunciada ANA LÍGIA CUNHA CASTRO. 

Em 23/06/2004 foi instaurado o Inquérito Civil  nº 096/04 (cópias inclusas nos 
autos 2º Volume da Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 0109475-70.2011.8.20.0001), na 
46º  Promotoria  de  Defesa do Patrimônio Público  de Natal/RN, para apurar  possível  prática  de 
exploração de prestígio, dentre outros ilícitos - tais como extorsão, peculato, apropriação indébita e 
concussão-, praticados pela ora denunciada  ANA LÍGIA CUNHA CASTRO. Tratam-se de fatos 
ocorridos  no  ano  de  2004, em  que a  denunciada, no exercício  da  função  de assessora  do 
Desembargador Rafael Godeiro, também atuava negociando provimentos judiciais, apresentando-se 
como advogada do escritório do seu pai, Lavoisier Nunes de Castro.

INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DAS DENUNCIADAS 

Em abril de 2008, a denunciada  ANA LÍGIA CUNHA DE CASTRO recebeu R$ 
10.000,00 (dez mil reais), em razão de sua função de assessora do Desembargador Rafael Godeiro, 
do TJ/RN - sem o conhecimento desse -, para influir na prolatação de decisão judicial favorável aos 
interesses  da  demandada,  em  processo  em  que  se  pleiteava  a  sua  permanência  da  primeira 
denunciada no cargo de Defensora Pública do Estado do Rio Grande do Norte. 

Dessa forma, a denunciada ANA LÍGIA CUNHA DE CASTRO recebeu vantagem 
indevida em razão do exercício do seu cargo, incorrendo no crime de corrupção passiva, tipificado 
no artigo 317, caput e § 1º do Código Penal:
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Corrupção passiva
Art.  317  -  Solicitar  ou  receber,  para  si  ou  para  outrem,  direta  ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 
dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou 
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício 
ou o pratica infringindo dever funcional.

A natureza  ilícita  da  vantagem percebida  pela  denunciada  pode  ser  aferida  pela 
análise do artigo 130, XIV, da Lei Complementar 122/94 (que dispõe sobre o regime jurídico único 
dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Norte), aplicável aos servidores do Poder 
Judiciário. Eis o teor dos dispositivo:

CAPÍTULO II
Das Proibições
Art.130. Além de outros casos previstos nesta lei e em normas específicas, 
ao servidor é proibido:
(...)
XIV  -  exigir  ou  aceitar  propina,  comissão,  presente  ou  vantagem  de 
qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

Por  sua vez,  em abril  de  2008,  a  denunciada  SONIA ABRANTES DE SOUSA 
pagou  a  quantia  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  a  denunciada  ANA LÍGIA CUNHA DE 
CASTRO, assessora  do  Desembargador  Rafael  Godeiro,  do  TJ/RN,  no  intuito  de  influí-la  na 
prolatação  de  decisão  judicial  favorável  aos  interesses  da  demandada,  em processo  em que se 
pleiteava a sua permanência da primeira denunciada no cargo de Defensora Pública do Estado do 
Rio Grande do Norte.

Assim, a denunciada SONIA ABRANTES DE SOUSA ofereceu vantagem indevida 
a funcionária pública, devendo ser responsabilizada pelo crime de corrupção ativa,  tipificado no 
artigo 333, caput e § 1º do Código Penal:

Corrupção ativa
Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, 
para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Parágrafo  único  -  A pena  é  aumentada  de  um  terço,  se,  em  razão  da 
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o 
pratica infringindo dever funcional.

 A natureza ilícita da vantagem paga pela denunciada pode ser aferida pelo já referido 
artigo 130, XIV, da Lei Complementar Estadual 122/94.

OS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, requer o Ministério Público do Rio Grande do Norte a Vossa 
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Excelência:

a)  o  recebimento  da  presente  denúncia  e  a  citação  das  denunciadas  SONIA 
ABRANTES DE SOUSA e ANA LÍGIA CUNHA DE CASTRO para oferecerem 
resposta, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal;

b) seja oficiado à Distribuição Criminal da Comarca de Natal, bem como à Seção 
Judiciária  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  e  à  Justiça  Eleitoral,  para  o  fim de 
fornecerem  certidões  acerca  da  existência  de  eventuais  ações  penais  contra  as 
denunciadas  SONIA  ABRANTES  DE  SOUSA e  ANA  LÍGIA  CUNHA  DE 
CASTRO;

c) recebida a denúncia, seja oficiado, ao Instituto Nacional de Identificação Criminal 
(INIC), através da Superintendência da Polícia Federal neste Estado, Setor Técnico-
Científico, Núcleo de Identificação na Rua Lauro Pinto, S/N, Lagoa Nova, Natal, 
RN, informando os dados do processo, para fins de registro no INFOSEG/MJ;

d) a designação de audiência de instrução e julgamento;

e) autorização judicial para levantamento do sigilo com relação apenas ao conteúdo 
da  presente  denúncia,  sobretudo  dos  dados  bancários  e  dos  conteúdos  das 
interceptações telefônicas contidas na presente peça acusatória;

f) que se seja oficiado ao Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região - Rio Grande 
do Norte, requisitando certidão contendo os assentamentos funcionais da servidora 
ANA  LÍGIA  CUNHA  DE  CASTRO,  identificando,  inclusive,  todos  os  seus 
períodos de afastamento, seja por cessão para outros órgãos ou por quaisquer outros 
motivos;

g) a remessa de cópia dos autos à Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 
21ª  Região -  Rio  Grande do Norte,  para que tome as  providências  que entender 
cabíveis em relação à servidora ANA LÍGIA CUNHA DE CASTRO; 

h) a remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça, para que tome as 
providências que entender cabíveis;

i) ao final, a condenação das acusadas  SONIA ABRANTES DE SOUSA e  ANA 
LÍGIA CUNHA DE  CASTRO como  incursas,  respectivamente,  nas  penas  dos 
artigos 333 (corrupção ativa) e 317 (corrupção passiva), ambos do Código Penal, 
inclusive decretando, como efeito da condenação, a perda do cargo ou da função 
pública.

Protesta o Ministério Público pela produção de todas as provas admissíveis, inclusive 

por meio da oitiva da testemunha abaixo arrolada.
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Termos em que pede deferimento.

Natal/RN, 29 de março de 2012.

AFONSO DE LIGÓRIO BEZERRA JÚNIOR

PROMOTOR DE JUSTIÇA

EMANUEL DHAYAN BEZERRA DE ALMEIDA

PROMOTOR DE JUSTIÇA

EUDO RODRIGUES LEITE

 PROMOTOR DE JUSTIÇA

FLÁVIO SÉRGIO DE SOUZA PONTES FILHO

PROMOTOR DE JUSTIÇA

GIOVANNI ROSADO DIÓGENES PAIVA

PROMOTOR DE JUSTIÇA

ROL DE TESTEMUNHAS:

JOSÉ IVO DE FREITAS, CPF nº 833.226.047-72, nascido em 21/04/1963, filho de Denaide de 

Souza Silveira, com domicílio na Rua Geraldo Barros Pereira, nº 27, Capim Macio, Natal/RN, CEP 

59082-390.
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