
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA COMARCA DE NATAL/RN
Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 110, Anexo à PGJ, Candelária – CEP 59065-555

Fone/fax: (84)3232-7178

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO  DA COMARCA DE NÍSIA
FLORESTA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
por intermédio dos Promotores de Justiça signatários, no uso de suas atribuições legais, embasado
no Procedimento Investigatório Criminal nº 06/13 (Atuação Conjunta nº 008/13), da Promotoria
de  Justiça  da  Comarca  de  Nísia  Floresta,  vem  a  presença  de  Vossa  Excelência,  oferecer
DENÚNCIA DENÚNCIA em desfavor de::

ALEXANDRE  MEDEIROS  DE  ASSIS,  brasileiro,  casado,  agente
penitenciário (matrícula  nº  169.038-8),  RG nº  2050077 SSP/RN,  CPF nº
035.524.244-31, residente e domiciliado na Rua Presidente Vargas, nº 649,
Centro, Ceará-Mirim/RN, Cel: 8812-5385;

pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

DA  IMPUTAÇÃO:    SOLICITAÇÃO   EM  RAZÃO  DA  FUNÇÃO  DE  VANTAGEM  
INDEVIDA  .      CORRUPÇÃO PASSIVA  .   AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.  
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.

ALEXANDRE MEDEIROS DE ASSIS,  na  condição  de  diretor  da  Penitenciária
Rogério Coutinho Madruga, no período que esteve no exercício da função, pautou sua atuação na
indecente  traficância  de  seu  múnus  público,  solicitou diuturnamente  vantagens  patrimoniais
criminosas  ao  apenado  JOSÉ  WELTON  DE  ASSIS,  em  especial  nos casos identificados da
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requisição da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a finalidade pô-lo em regime de
prisão domiciliar; bem como da solicitação da compra de uma bomba de água para a penitenciária,
em troca da suposta anuência de saídas desautorizadas dos internos JOSÉ WELTON e WALKER A.
DA SILVA, a margem de autorizações judicias ou administrativas.

Em  assim  agindo,  ALEXANDRE  MEDEIROS  DE  ASSIS  praticou  a  conduta
tipificada como corrupção passiva prevista no art. 317 do Código Penal, conforme será detalhado a
seguir.

No  curso  da  fase  inquisitiva,  o apenado JOSÉ  WELTON  DE  ASSIS  prestou  o
seguinte  depoimento  perante  a  Comissão  Especial  de  Processo  Administrativo  no  âmbito  da
Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania – SEJUC:

QUE  quando  o  Sr.  ADALBERTO  saiu  da  Direção  da  Unidade,  assumiu  o  Sr.
ALEXANDRE QUE o Sr. ALEXANDRE fez uma reunião com todos os apenados que
desenvolviam trabalhos na Unidade QUE após a reunião o Sr. ALEXANDRE chamou
o  depoente  para  conversar,  QUE:  Na  conversa  o  Sr.  ALEXANDRE  informou  ao
DEPOENTE  que (…)  podia  ficar  tranquilo,  que  podia  trabalhar,  mas  que  o
DEPOENTE  deveria  ajudá-lo,  QUE:  após  uma  semana  o  Diretor  ALEXANDRE
procurou,  novamente  o  DEPOENTE  pedindo  a  quantia  de  dez  mil  reais  (R$
10.000,00) para a compra de uma moto, QUE: o DEPOENTE informou que não teria a
quantia mas que daria hum mil reais (R$ 1.000,00) por semana para repassar ao Diretor
(...)”.

 O  que  se  extrai  do  trecho  acima  transcrito  de  seu  depoimento  é  a  atuação
despudorada  de  um  agente  público  em  detrimento  da  legalidade,  moralidade  e  probidade
administrativas,  em uma odiosa  subversão dos valores que devem nortear a atuação os agentes
públicos,  maquinada  pelo  então  diretor  da  Penitenciária  Estadual  Rogério  Coutinho  Madruga,
ALEXANDRE MEDEIROS DE ASSIS,  que se locupletou criminosamente valendo-se do cargo
para solicitar vantagem patrimonial delituosa do preso JOSÉ WELTON DE ASSIS.

Mais  adiante,  ainda no mesmo depoimento, JOSÉ WELTON DE ASSIS  dá mais
detalhes da relação que mantinha com ALEXANDRE MEDEIROS DE ASSIS:

QUE  o  DEPONETE  foi  tratar  com  o  Diretor  ALEXANDRE  e  que  este  disse  ao
DEPOENTE que iria providenciar o retorno do DEPOENTE a Sergipe; QUE a proposta
era que o DEPOENTE pagasse a quantia de cinquenta mil reais (R$ 50.000,00) para
ser  colocado  em  prisão  domiciliar  (…)   QUE:  o  DOPOENTE  afirmou  que  não
aceitava  a  proposta  pois  iria  falar  com sua  advogada;  QUE:  após  isso  o  Diretor
ALEXANDRE começou a questionar ao DEPOENTE se este iria aceitar a proposta ou
não (…); QUE: por causa do não pagamento dos cinquenta mil reais (R$ 50.000,00) ao
Diretor ALEXANDRE este começou a perseguir o DEPOENTE (...)”

A partir desse depoimento, percebe-se que a conduta ilícita de  solicitar, para si ou
para outrem, diretamente, vantagem indevida, aproveitando-se de função pública, parte de iniciativa
exclusiva  do  agente  penitenciário.  Considerando  que  o  crime  de  corrupção  passiva,  quanto  ao
momento consumativo, é de natureza formal, o  delito já se encontra aperfeiçoado com a simples
solicitação da importância, sendo desnecessário a efetiva entrega da vantagem indevida.

Corroborando esta versão dos fatos, a filha do detento JOSÉ WELTON DE ASSIS,
inquirida na fase pré-processual perante o membro do Ministério Público do Estado de Sergipe,
prestou as seguintes informações:
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que há aproximadamente duas semanas a declarante manteve contato na rede social
facebook  com  uma  mulher  do seu  pai  chamada  Renata  Campelo,  que  mora  em
Natal/RN, ocasião em que esta lhe informou que o pai da declarante não está recebendo
visitas sociais e nem visitas íntimas, encontrando-se sempre preso. Que Renata disse a
declarante  que  estranhou  este  fato  porque  o  pai  da  declarante  tinha  regalias
concedidas pelo Diretor do presídio ALEXANDRE (…)”.

Comparando-se as datas em que os depoimentos de JOSÉ WELTON (17 de outubro
de 2013) e de sua filha foram tomados (30 de outubro de 2013), faz-se imperioso consignar que há
uma concatenação de fatos aptos a indicarem, efetivamente,  a materialização de perseguições e
abusos  dirigidos  em desfavor  de  JOSÉ WELTON  após  a  solicitação,  segundo  o  apenado  não
atendida, dos  cinquenta  mil  reais  por  parte  de  ALEXANDRE MEDEIROS DE ASSIS,  com o
escopo de facilitar a colocação do primeiro em prisão domiciliar.  

O episódio em que sucedeu a solicitação da compra de uma bomba de água para a
Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga por JOSÉ WELTON DE ASSIS (com o cartão de
crédito  de  outro  apenado  Walker  A.  da  Silva),  com  nota fiscal  emitida  em nome  do  próprio
ALEXANDRE MEDEIROS DE ASSIS, denota a temerosa ascendência exercida pelo Diretor sobre
o apenado, prova que evidencia a ambiência imoral  do infame  estratagema  de reivindicações de
vantagens  indevidas,  a  ponto  de  um custodiado  ter  que  financiar  despesa  com maquinário  de
interesse da administração penitenciária.

O que causa espécie é a indecorosa valia dos apenados JOSÉ WELTON DE ASSIS e
WALKER  A.  DA SILVA,  presos  em  regime  de  cumprimento  de  pena  fechado,  possuírem  a
subversiva  e absurda  autorização por parte do Diretor  ALEXANDRE MEDEIROS DE ASSIS  de
perambularem  fora  do  presídio  ao  largo  de  qualquer  autorização  judicial  ou  administrativa
formalmente  exarada,  –  pasme-se  –  para  tratarem em nome próprio,  com dinheiro  próprio,  de
questões afetas ao mau funcionamento da unidade administrativa da qual eram internos, solicitado
pelo agente penitenciário diretor,  como uma suposta troca por saídas desautorizadas em benefício
dos custodiados, sob pena de sofrerem represálias caso não atendessem as demandas ordenadas.

Imprescindível asseverar, o que torna ainda mais escatológico o modo de administrar
do Diretor  ALEXANDRE MEDEIROS DE ASSIS,  é que o mesmo é bacharel em direito, sendo
conhecedor da legislação de regência da matéria o que atesta o demasiado grau de culpabilidade
com que sua conduta foi praticada.
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 Estas  circunstâncias,  inclusive,  são  relatadas  em trecho  do  depoimento  de  JOSÉ
WELTON  perante a  Comissão Especial  de Processo Administrativo no âmbito da Secretaria de
Estado da Justiça e da Cidadania – SEJUC:

"QUE: o DEPOENTE atualmente se acha ameaçado e se encontra na ala de readaptação na
Penitenciária Estadual de Alcaçuz; QUE: no dia em que ele DEPOENTE chegou na ala
de  readapatação  foi  agredido  pelos  dois  presos  que  usando giletes  o  cortaram na
altura do peitoral e nos antebraços;  QUE: o DEPOENTE acha que as perseguições
começaram, pois dois policiais que fazem a segurança da Promotora de Nísia Floresta,
Dra. Maria Zélia, teriam repassado a informação ao Apenado JOÃO GRANDÃO, de
que o DEPOENTE estaria  denunciando ele,  o  ex  diretor ADALBERTO, o Diretor
ALEXANDRE e os outros Agentes àquela Promotoria."

Assim, o que se aquilata é que ALEXANDRE MEDEIROS DE ASSIS solicitou em
razão da função, vantagem indevida, conduta criminosa que tipifica o crime do art. 317 do Código
Penal Brasileiro (corrupção passiva).

Essa  conclusão  encontra  arrimo  quando  cotejada  com  o  teor  do Memorando  nº
88/2013 – CDP – ZS, subscrito pelo Diretor Francisco Canindé Alves Bezerra, vazado nos seguintes
termos, verbis:

Informo a V. Sª, que no dia 13 de Novembro de 2013, por volta das 13:00, compareceu
a esta unidade prisional  o  agente penitenciário ADALBERTO querendo conversar
com o apenado JOSE WELTON. Essa direção informou ao agente que o referido apenada
não estava autorizado receber visita, exceto de seu advogado conforme determinou o sub
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secretário  MAJ  CARDOZO.   Após  esse  fato  essa  direção juntamente  com todos  os
funcionários solicitam com urgência a essa coordenadoria a transferência do apenado
citado, pois a situação é preocupante e a unidade não oferece condições de segurança
para o mesmo.

Emerge claro  da  missiva  o alicerçado temor  de  que  o  contato  entre  o  ex-diretor
ALDABERTO LUIZ AVELINO  (denunciado em outro processo por fatos análogos) e o detento
José  Welton  de  Assis  incutia  na  mente  dos  demais  agentes  penitenciários encarregados  da
administração do cárcere.  Ainda que não diga respeito diretamente ao denunciado ALEXANDRE
MEDEIROS DE ASSIS, é claro indicativo  que os fatos narrados nesta denúncia despertaram  o
temor dos ex diretores, o que revela o viés intimidativo da fracassada tentativa de visita.

Em vista destas considerações, devidamente demonstrada a materialidade do crime, a
autoria do delito de  corrupção passiva pertence a  ALEXANDRE MEDEIROS DE ASSIS,  razão
pela qual sua condenação penal é medida que se impõe.

DA NECESSIDADE  DO  AFASTAMENTO  CAUTELAR  DAS  FUNÇÕES  DO  AGENTE
PENITENCIÁRIO   ALEXANDRE MEDEIROS DE ASSIS  .  

Considerando  o  conteúdo  do  Memorando  nº  88/2013  acima  transcrito,  e  o
depoimento prestado pelo apenado José Welton de Assis, percebe-se que a manutenção no cargo
público de agente penitenciário do denunciado ALEXANDRE MEDEIROS DE ASSIS, representa
um risco  à própria instrução processual  e à incolumidade física da principal testemunha do caso,
tendo em conta a sua deliberada e indisfarçada tentativa de repreender o apenado JOSE WELTON
pelas informações por si ofertadas.

Para situações deste jaez, a reforma processual penal de 2011, propugnada pela Lei
nº 12.403, instituiu como medidas alternativas à prisão cautelar, a suspensão do exercício de função
pública quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais (art. 319, VI
do CPP).

Na hipótese, a gravidade concreta do delito, consubstanciada sobretudo na condição
do denunciado de agente penitenciário, recomenda a suspensão cautelar da sua função pública ante
a fundada evidência de sua utilização para a prática de infrações penais.

Ademais, urge ressaltar  que o livre trânsito que o exercício da função pública de
agente penitenciário possibilita a  ALEXANDRE MEDEIROS DE ASSIS,  coloca em demasiado
risco toda a instrução processual,  o que  atesta a necessidade/utilidade da  suspensão  cautelar do
exercício da sua função pública.

Acerca do tema, já se manifestou a jurisprudência pátria:

HABEAS  CORPUS.  DELITOS  DOS  ARTIGOS  316  e  288  DO  CÓDIGO  PENAL.
CAUTELAR  DIVERSA DA PRISÃO.  SUSPENSÃO  DO  EXERCÍCIO  DE  FUNÇÃO
PÚBLICA. -  Hipótese  em que a autoridade impetrada optou pela  aplicação  de  medida
cautelar diversa da prisão, qual seja, a suspensão do exercício de função pública. - Decisão
devidamente fundamentada e que atende aos requisitos legais. - Medida cautelar que está
prevista no artigo 319, VI do Código de Processo Penal e cuja aplicação se justifica no caso
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concreto. - Hipótese em que o deferimento da medida cautelar anteriormente à citação da
paciente se justifica pela urgência e perigo de ineficácia da medida. Inteligência do artigo
282,  §  3º,  do  Código  de  Processo  Penal.  -  Ordem denegada.  (TRF-3  -  HC:  4578  SP
0004578-30.2013.4.03.0000,  Relator:  DESEMBARGADOR  FEDERAL  PEIXOTO
JUNIOR, Data de Julgamento: 30/04/2013, SEGUNDA TURMA)

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  AFASTAMENTO
CAUTELAR DO CARGO DE POLICIAL CIVIL.  POSSIBILIDADE.  NECESSIDADE
DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E EVITAR A CONTINUIDADE DAS
PRÁTICAS DELITUOSAS DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO.  RECURSO  DESPROVIDO.  1.  A  decisão  que  determinou  o
afastamento cautelar do Recorrente do exercício de qualquer função no âmbito da Polícia
Civil, demonstra concretamente a necessidade da medida para resguardar a regularidade da
instrução criminal e evitar a continuidade da prática delituosa, sem qualquer ilegalidade ou
abuso de poder aferível na via do writ constitucional. 2. E não há violação a direito líquido
e  certo  na  aplicação  da  medida  cautelar  de  suspensão  do  exercício  de  função  pública,
perfeitamente aplicável consoante entendimento jurisprudencial e doutrinário mesmo antes
da previsão expressa trazida no inciso VI do art. 319 do Código de Processo Penal, com
redação dada pela Lei n.º 12.403/2011. 3. Refoge a via do mandado de segurança acolher as
alegações de inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime para
justificar  a  medida  cautelar  e  de  que  o retorno  do Recorrente  à  atividade  policial,  em
funções meramente burocráticas, em nada prejudicaria a ordem pública ou a ação penal em
curso. 4. Recurso desprovido. (RMS 35.270/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013)

Face a estas razões, requer o Ministério Público a concessão da medida cautelar de
suspensão do exercício da função pública de agente penitenciário de  ALEXANDRE MEDEIROS
DE ASSIS, inaudita altera parte.

DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, requer o Ministério Público o seguinte:

a)  o  afastamento cautelar  da função pública de agente penitenciário exercida por
ALEXANDRE MEDEIROS DE ASSIS de forma inaudita altera parte.

b)  a  intimação  do  denunciado  ALEXANDRE MEDEIROS DE ASSIS antes  do/
recebimento da denúncia, para os fins do artigo 514 do CPP;

c) após a sua manifestação, o recebimento da denúncia e  sua consequente citação
para apresentar defesa;

d) ao final do processo, a condenação do denunciado pela prática do seguinte crime:

ALEXANDRE MEDEIROS DE ASSIS:  art.  317 (corrupção  passiva)  do  Código
Penal, em continuidade delitiva, com a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II,
“g”, do Código Penal e a causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal.

e)  Nos termos do art. 92, I, “a”, do Código Penal,  pugna o Ministério Público que
seja declarada a perda do cargo público de agente penitenciário.

Protesta  o  Ministério  Público  pela  produção  de  todas  as  provas  admissíveis  em
direito.
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De Natal para Nísia Floresta/RN, 13 de janeiro de 2014.

Emanuel Dhayan Bezerra de Almeida

Promotor de Justiça

Ricardo Manoel da Cruz Formiga

Promotor de Justiça

Leonardo Cartaxo Trigueiro
Promotor de Justiça

Hellen de Macedo Maciel
Promotora de Justiça 

TESTEMUNHA:

1)  JOSÉ  WELTON  DE  ASSIS,  atualmente  recolhido  em  estabelecimento  prisional  sob
responsabilidade da COAPE;
2)  WALKER  ARAUJO  DA  SILVA,  atualmente  recolhido  em  estabelecimento  prisional  sob
responsabilidade da COAPE;
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