
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO  DA COMARCA DE NATAL
Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 110, Natal (RN) Telefone (84) 3232.7178

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Natal

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

por intermédio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Natal-RN, 

no uso de suas atribuições legais, embasado nos elementos informativos carreados no anexo PIC nº 

002/11 e com arrimo nos arts. 240 e seguintes do Código de Processo Penal e arts. 311 e 312 do 

Código  de  Processo  Penal,  vem  perante  V.Ex.ª  requerer,  respectivamente,  BUSCA  E 

APREENSÃO DOMICILIAR E PESSOAL nos locais listados ao final e nas pessoas adiante 

qualificadas, cumulada com a decretação da  PRISÃO PREVENTIVA de  RYCHARDSON DE 

MACEDO BERNARDO, brasileiro, solteiro, advogado, portador de RG nº 1.410.082 SSP- RN e 

CPF nº 913.961.904-49, residente e domiciliado à Rua Deputado Marcílio Furtado, nº 106, Cidade 

Satélite, Natal/RN, CEP 59.069-470 e  RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO BERNARDO, 

brasileiro, solteiro, empresário, portador de RG nº 001.895.699-SSP/RN, CPF nº 052.090.764-74, 

residente  e  domiciliado  na  Rua  Deputado  Marcílio  Furtado,  nº  106,  Pitimbu,  Natal-RN,  CEP 

59.069-470,  cumulado com pedido de decretação da  PRISÃO TEMPORÁRIA de  ADRIANO 

FLÁVIO CARDOSO NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador de RG nº 

2.104.099  -RN e  CPF nº  045.206.004-48,  residente  e  domiciliado  à  Rua  Engenheiro  Bertoldo 

Gurgel, nº 322, Ap. 302, Lagoa Nova, Natal/RN; AÉCIO ALUÍZIO FERNANDES DE FARIA, 

brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador de RG nº 1.479.095 SSP/RN e CPF: nº 011.543.134-

92, residente e domiciliado na Rua Jairo Tinoco, nº 277, Lagoa Nova, Natal- RN; DANIEL VALE 

BEZERRA, brasileiro, advogado, portador de CPF nº 018.713.304-240, residente e domiciliado na 



Avenida Ghandi, nº 1000, Casa 12, Nova Parnamirim, Parnamirim – RN; JEFERSON WITAME 

GOMES,  brasileiro,  casado,  empresário,  portador  de CPF  nº  175.176.134-72,  residente  e 

domiciliado na Rua Deputado Antônio Florêncio de Queiroz, nº 12, Ponta Negra, Natal/RN, CEP; 

RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO BERNARDO, brasileiro, solteiro, empresário, portador 

de RG nº 001.895.699-SSP/RN, CPF nº 052.090.764-74, residente e domiciliado na Rua Deputado 

Marcílio Furtado, nº 106, Pitimbu, Natal-RN, CEP 59.069-470;  JOSÉ BERNARDO,  brasileiro, 

divorciado, empresário,  RG nº 88.022-ITEP/RN, portador de CPF nº 043.984.674-91, residente e 

domiciliado na Rua Deputado Marcílio Furtado, nº 106, Pitimbu, Natal-RN, CEP 59.069-470; e 

MARIA  DAS  GRAÇAS  DE  MACEDO  BERNARDO,  brasileira,  divorciada,  empresária, 

portadora de CPF nº 378.869.594-34, residente e domiciliada na  Rua Deputado Marcílio Furtado, 

nº 106, Pitimbu, Natal-RN, CEP 59.069-470, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I – ASPECTOS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUAVA NO IPEM-RN:

Desde o ano de 2010, o Ministério Público, de posse dos Relatórios de Auditoria 

Ordinária Financeira, Contábil e Administrativa realizada pelo INMETRO – Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Processo Audin -  PA – 810-001/2010 – O e PA – 

810- 005/2010 -O), no IPEM/RN – Instituto de Pesos e Medidas do Estado do RN deu início as 

investigações alvo do presente procedimento, haja vista o vasto rol  de irregularidades detectadas no 

âmbito da referida autarquia estadual.

Relevante esclarecer que o IPEM/RN - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do 

Rio Grande do Norte, criado pela Lei Estadual nº 6.203 de 04 de julho de 1992 e regulamentado 

através do Decreto nº 11.417 de 18 de agosto de 1992, é uma  autarquia estadual vinculada à 

Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio, da Ciência e da Tecnologia, a qual presta contas ao 

TCE/RN. Por ser uma autarquia estadual,  “em havendo necessidade de se ajuizar ação judicial  

visando coibir e/ou reprimir eventuais condutas ilícitas praticadas em detrimento dessa entidade, a  

lide  deverá  ser  ajuizada  na  Justiça  Estadual”,  conforme  decisão  do  Procurador  da  República 

Kleber Martins de Araújo que remeteu os autos de um dos inquéritos que envolvem o IPEM para o 

Ministério Público Estadual (fls. 353/355).  

Não  obstante  a  sua  considerável  relevância,  a  aludida  instituição  teve  suas 

entranhas corroídas ante a prática corrupta de agentes públicos vorazes pela obtenção de dinheiro 

fácil, o que fez com que esta tenha servido tão somente como instrumento para ascensão social 

meteórica destes, deixando de cumprir, desta forma, a sua missão precípua.



Tal fato é largamente comprovado nos autos, conforme se verá durante toda a 

narrativa que se segue, a qual será corroborada pelas provas coligidas ao longo de aproximadamente 

um ano de trabalho incessante.

O marco da fase funesta do IPEM/RN se deu com a nomeação do então Diretor 

Geral RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO, em 24 de fevereiro de 2007. 

De acordo com as investigações levadas a efeito, foi possível constatar que os 

acusados atuaram com estabilidade e com nítida divisão de tarefas, tratando-se inegavelmente de 

uma organização criminosa, cuja forma de atuação será descrita a seguir.

RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO,  ADRIANO FLÁVIO CAR-

DOSO NOGUEIRA, AÉCIO ALUÍZIO FERNANDES DE FARIA, DANIEL VALE BEZER-

RA e RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO BERNARDO,  associaram-se em quadrilha ou 

bando, dando origem a uma organização criminosa (art. 2º, alínea “a”, da Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional —  Convenção de Palermo — aprovada no Bra-

sil pelo Congresso Nacional pelo  Decreto Legislativo n.º 231, de 29/05/2003, e promulgada pelo 

Decreto n.º 5.015, de 12/03/2004, ou seja, com força de lei ordinária) com a finalidade de cometer 

crimes (art. 288, caput, do Código Penal), especialmente os de peculato e corrupção passiva (art. 

312, caput, e § 1º e art. 317 do Código Penal) e crimes previstos na Lei de Licitações (arts. 89, 90 e 

92 da Lei n.º 8.666/93). 

Os vínculos entre os membros da organização criminosa eram de conhecimento 

de todos os funcionários do IPEM.

Em  depoimento  prestado  neste  Órgão  Ministerial,  ARIOSVALDO  SOARES 

BANDEIRA1,  funcionário  da  autarquia  estadual,  confirma  a  ligação  de  RYCHARDSON  DE 

MACEDO  BERNARDO  não  só  com  AÉCIO  FERNANDES  DE  FARIA,  como  também  com 

DANIEL e ADRIANO: 

“Que os contratos de prestação de serviço firmados na gestão de Rychardson 

entre particulares e o IPEM eram elaborados na assessoria jurídica; QUE o 

responsável pela assessoria jurídica era DANIEL VALE BEZERRA;  QUE 

os  contratos  já  chegavam para  o  depoente  prontos  e  assinados;  QUE se 

1 Em 17/05/2011.



limitava a colocar os contratos em uma pasta; (…)  QUE RYCHARDSON 

tinha muita amizade com AECIO, DANIEL e ADRIANO; (…)”

 Em  depoimento  prestado  na  Promotoria  do  Patrimônio  Público,  ERICK 

TEIXEIRADE ARAUJO esclarece que: 

“(…) QUE fiscalizava se os produtos estavam certificados pelo INMETRO, 

com foco em supermercados, farmácias e material de construção; QUE na 

fiscalização  de  qualidade,  quando  se  encontrava  alguma  irregularidade, 

emitia-se um auto de infração; QUE era aberto um processo administrativo 

no setor jurídico; QUE o autuado apresentava defesa (nota fiscal); QUE se 

ficasse confirmado a infração era aplicado uma multa; QUE o valor da multa 

era estipulado ou pela diretoria geral ou pela parte jurídica; (...); Que ouvia 

dizer que pessoas que não trabalhavam no IPEM, recebiam do órgão, mas 

não se recorda quem eram estas pessoas; QUE acredita que era um fato que 

todos do IPEM sabiam; (...)  QUE DANIEL VALE e ADRIANO FLAVIO 

eram muito próximos de RYCHARDSON;   QUE ADRIANO FLÁVIO era   

amigo íntimo de RYCHARDSON, pessoas de confiança, o braço direito  ;  

(...)” 

 Em outro depoimento prestado na Promotoria, MARCOS MAIA CARNEIRO afirma 

que: 

“QUE recebia o pagamento do IPEM na boca do caixa; QUE se dirigia a 

qualquer agência do Banco do Brasil e dava sua identidade; QUE não se 

recorda se assinava qualquer papel para ter acesso ao pagamento; QUE da 

lista  apresentado conhece  ADRIANO, AÉCIO,  GILBERTO e  VICENTE; 

QUE   ADRIANO e AECIO eram tidos como chefes  ;   (...)” 

 Ao prestar depoimento na DEDEP, MARCOS MAIA CARNEIRO (fls. 709) vai mais 

longe nas suas afirmações: 

“QUE  o  declarante  conhece  de  vista  a  pessoa  de   Aécio  Aluízio  ,  que 

trabalhava no setor financeiro do IPEM, e que o mesmo era testa de ferro 

de Richardson;(...)”



 

 Outra  “funcionária”  do  IPEM,  SAYONARA ROSADO  DA COSTA SARAIVA 

reforçou o vínculo entre os investigados: 

“QUE RYCHARDSON tinha  mais  contato  no  IPEM com  AÈCIO e 

DANIEL VALE; QUE por várias vezes, RYCHARDSON ligava para a sala 

do setor jurídico pedindo para DANIEL VALE ir até seu gabinete;  QUE 

ADRIANO era muito próximo de RYCHARDSON; QUE sempre via no 

ORKUT fotos dos dois (RYCHARDSON e ADRIANO);(...)” 

Fica  patente  a  estreita  relação  entre  RYCHARDSON  DE  MACEDO 

BERNARDO,  AÉCIO  FERNANDES  DE  FARIA,  DANIEL  VALE  BEZERRA,  ADRIANO 

FLÁVIO CARDOSO NOGUEIRA e RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO BERNARDO, os 

quais se associaram para desviar recursos públicos do IPEM/RN, das mais variadas formas, como 

passaremos a  descrever,  mormente  as  que são evidenciadas  no Relatório de Auditoria  PA-810-

005/2010-O (fls.01/134 do Anexo2)2, cujos trechos de maior relevância seguem em destaque: 

“(...)  1.1.4  Quantitativo  de  aquisições/serviços  decorrentes  de 

procedimentos licitatórios, por modalidade, nos meses de janeiro a março de 

2010:  “(...) constatamos a total falta de controle administrativo no órgão,  

refletindo  inclusive  na  desordem  no  arquivamento  dos  processos,  sendo  

encontrados diversos processos empilhados/largados no chão, espalhados  

por  diversos  lugares  do  setor,  consequência  da falta  de  organização do  

órgão, demonstrando visivelmente não conhecer o paradeiro dos processos  

solicitados.”

1.2.2. Força de trabalho – Colaboradores contratados pelo Ipem/RN :  “… 

pudemos observar que o setor não detém todas as informações pertinentes  

à  contratação  de  pessoal,  não  tem  conhecimento  do  quantitativo  de  

funcionários  contratados  pelo  órgão,  data  de  admissão,  desligamento,  

benefícios  recebidos,  folha de  ponto,  ficando  tudo  a  cargo  da  direção  

geral do órgão; (…) Tivemos conhecimento da existência da contratação de  

cinquenta e três colaboradores, no período de julho a dezembro de 2009,  

por intermédio da empresa FF Empreendimentos LTDA, não sendo possível  

realizar  a verificação da existência real  do quantitativo de funcionários  
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contratados,  tendo  em  vista  que o  processo  em  pauta  encontra-se  

desaparecido, sendo  impossível  a  verificação  da  ficha  funcional  dos  

contratados, folha de ponto, quaisquer documentação que comprovasse a  

efetiva realização de atividades no órgão, desde a emissão de relatórios de  

atividades,  até  a  comprovação  de  resultado  do  trabalho  desenvolvidos,  

mediante recebimentos de diárias.(...)  Ressaltando mais uma vez que não  

foi  possível  efetuar  a  comprovação  da  existência  dos  funcionários  

exercendo atividades no órgão, devido ao desaparecimento do processo,  

bem como nada foi apresentado visando à comprovação de exercício de  

atividades, ou sequer, a apresentação da folha de ponto, confirmando a  

presença  dos  funcionários  no  órgão.” (pág.  13  e  14  do  Relatório  da 

Auditoria);

1.2.3 Processos relativos à contratação de mão de obra terceirizada: “Com 

relação às empresas contratadas para terceirização de mão de obra, nos  

exercícios de 2009 e 2010, encontramos dificuldades para efetuar qualquer  

tipo  de  análise,  tendo em vista  o  órgão não ter  encontrado o  processo  

referente à contratação do exercício de 2009, e os referentes a 2010, foram  

entregues por parte. (…) No que diz respeito ao processo da empresa FF  

Empreendimentos Ltda, fomos informados a respeito da contratação de 53  

funcionários,  conforme  evidenciado  no  subitem  1.3.3.1,  referente  ao  

período de julho a dezembro de 2009. Não nos foi apresentado o processo,  

bem  como  o  contrato  firmado  entre  as  partes,  tendo  em  vista  que  se  

encontra  desaparecido,  tendo  sido  justificado  pelo  Coordenador  

Administrativo  e  Financeiro,  por  intermédio  de  documento,  datado  de  

13/4/2010,  no qual  informa que '(…) os  processos  abaixo  descritos  que  

forma solicitados em vossa planilha de trabalho, não foram encontrados em  

nossas dependências(...)'.” (pág. 16 do Relatório da Auditoria)

1.2.9 Análise dos processos de diárias e passagens: “ (…) em verificação 

efetuada  junto  aos  processos  de  concessão  de  diárias,  referentes  ao  

exercício de 2009 e no período de janeiro à março de 2010, constatamos  

uma  total  falta  de  organização,  contendo  documentos  arquivados  

desordenadamente,  ausência de documentos de comprovação de viagem  

das diárias emitidas, ausência de numeração dos processos, ausência de  

descrição  do  objeto  da  viagem  de  forma  clara  e  objetiva,  relatórios  



emitidos sem as devidas assinaturas dos responsáveis” (pg. 26 do Relatório 

da Auditoria)

1.2.9.10  “(...) realizamos  um  levantamento  das  diárias  emitidas  aos  

servidores  do  IPEM/RN  no  exercício  de  2009,  e  juntamente  com  os  

auditores técnicos da área de metrologia, verificamos as ordens de serviços  

emitidas, em confronto com as concessões de diárias, e constatamos que  

não  existem  os  relatórios  de  comprovação  de  viagens,  apensados  aos  

processos de diárias, bem como a existência dos relatórios diários emitidos  

pelos metrologistas, que pudesse ser comprovada a realização dos serviços  

efetuados” (Pág. 36 do Relatório da Auditoria)

1.3.7 Análise dos processos de despesa – com a frota do IPEM: “Foram 

constatadas irregularidades nos seguintes contratos e licitações:

(…)

c) Processo 118/2009 – Auto Posto JR Ltda – Valor: R$ 116.584,03;

d) Processo 032/2009 – Auto Posto JR II – Valor: R$ 124.044,83;

(…)

j) Processo 027/2009 – Acesso Locadora Ltda – Valor R$ 183.180,00;

l) Processo 117/2009 – Acesso Locadora Ltda – Valor R$ 196.300,00” (pág. 

39/50 do Relatório da Auditoria)

1.6.1 Prestação de contas junto à contabilidade do INMETRO: “De acordo 

com as informações  apresentadas e  ratificadas junto a contabilidade do  

INMETRO,  a  última  prestação  de  contas  que  o  IPEM/RN  enviou  ao  

INMETRO foi referente ao mês de fevereiro de 2009, sendo que desde o  

exercício  de  2007,  as  prestações  de  contas  encontram-se  pendentes  de  

regularização por parte do instituto (…). Concluímos que os problemas no 

IPEM/RN vem se agravando ao longo dos últimos anos pois em 2007 e  

2008 as prestações de contas não foram aprovadas e em 2009, as mesmas  

foram  enviadas  ao  INMETRO somente  até  fevereiro.  No  exercício  de  

2010, não existe elaboração de nenhuma prestação de contas realizada  

pelo IPEM/RN, e muito menos expectativa de realização, ou seja, o órgão  

vem se deteriorando ao longo do tempo.”  (pág. 60 e 62 do Relatório da 

Auditoria)

1.6.3  Atualização  dos  registros  bancários:  “Atualmente  não  é  sabido,  

conforme informado pelo diretor administrativo financeiro, quem e quanto  



o IPEM/RN deve. Foi-nos informado que à medida que os débitos chegam,  

os mesmos são pagos por indenização.”

Análise dos processos de despesas: “Cabe-nos ressaltar que os trabalhos  

desenvolvidos por esta equipe foram bastante prejudicados tendo em vista a  

total falta de organização do órgão, refletindo principalmente no que diz  

respeito  à  formalização  dos  processos  de  despesa,  contendo  processos  

desaparecidos,  incompletos,  mal  cuidados,  arquivados  de  forma 

desordenada, sem numeração, um completo desastre no que se refere à  

montagem  de  processos.(...)  Foram  constatadas  irregularidades  nos  

seguintes contratos e licitações (págs. 39/50 do Relatório de Auditoria):

a)Processo  022/2009  –  Companhia  Brasileira  de  Soluções  –  Valor  :R$  

11.800,00;

b)Processo 207/2009 – Real Segurança Ltda – Valor:R$ 7.400,00;

c)Processo 197/2009 – Movecopi Com.Serv. De Copiadoras e Inf. Ltda –  

Valor:R$ 5.643,00;

d)Processo 212/2009 – Gisnaude Gentil Fernandes de Sousa ME- Valor R$  

6.400,00;

e)Processo 039/2009 – Glacial Refrigeração Ltda – Valor:R$3.175,00 (…).”

As irrefutáveis irregularidades no IPEM, à época em que RYCHARDSON DE 

MACEDO BERNARDO era seu Diretor Geral, não foram apenas constatadas no PA-810-005/2010-

O.  O  Ministério  Público  Estadual,  através  da  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  do  Patrimônio 

Público e a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Ordem Tributária  – DEICOT, da Secretaria de Segurança Pública, 

também investigaram estes fatos. Ademais, no âmbito do próprio INMETRO, estes fatos tiveram 

desdobramentos. Após a análise das respostas e justificativas apresentadas ao relatório de auditoria 

ordinária, os auditores emitiram o Parecer n.º 074/Audin (fls. 637/655), em que são claros nas suas 

conclusões:

 

“(...)  Sendo  assim,  diante  das  manifestações  apresentadas  pelo  órgão  e 

análise efetuada por esta equipe de auditoria, somos de opinião que deve ser 

providenciada junto ao Inmetro/Diraf a imediata instauração de TOMADA 

DE  CONTAS  ESPECIAL,  (…)  no  sentido  de  apurar  as  irregularidades 

evidenciadas, tomando como valor inicial o montante de R$ 4.031.588,62, 

equivalente aos percentuais repassados pelo Inmetro ao órgão, contidos no 

convênio  em  vigor,  e  determinados  em  atas  de  avaliação  orçamentária, 



referente aos períodos de janeiro a dezembro de 2009 e janeiro a março de 

2010.”

Atente-se para o fato de que as irregularidades no IPEM datam de bem antes de 

2009, período da auditoria acima referida.

Já em 2007, ano em que RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO assumiu o 

cargo de Diretor-Geral do IPEM, o Ministério Público do Trabalho – MPT instaurou procedimento 

para  apurar  irregularidades  administrativas  no  órgão,  através  do  Procedimento  Preparatório  n.º 

301/2007,  do  qual  resultou  a  celebração  de  termo  de  ajustamento  de  conduta  do  MPT com 

RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO, com vistas a compeli-lo a:

“1. ABSTER-SE de contratar empregados sem a realização de concurso pú-

blico (art. 37, II, da Constituição da República), ressalvada a possibilidade 

de terceirização de serviços, por meio de empresa interposta, em relação às 

atividades-meio, a exemplo dos serviços de conservação; limpeza; vigilân-

cia, transporte de valores e segurança;

2. PROMOVER, até o dia 30 de junho de 2009, a regularização do procedi-

mento de contratação de pessoal, mediante a adoção de iniciativas próprias, 

inclusive de natureza legal, sob pena de determinação do afastamento imedi-

ato de todos os empregados contratados, em face da nulidade do vínculo ju-

rídico.”

 

Ademais, levando-se em conta que entre janeiro a dezembro de 2009 e janeiro a 

março  de  2010  foram  administrados  R$  4.031.588,62 (quatro  milhões,  trinta  e  um  mil, 

quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) pelo IPEM, sem que tenha havido 

qualquer prestação de contas acerca da utilização desses recursos, e, ainda, que em 2007 e 2008 o 

repasse  foi  da  ordem de  quatro  milhões  de  reais  por  ano,  tendo  a  gestão  de  RYCHARDSON 

compreendido os anos de 2007 à março de 2010, chegamos à administração viciada de cerca de 

R$12.000.000 (doze milhões de reais), do que se pode concluir com segurança que os desvios de 

recursos públicos podem ter chegado a um patamar da ordem de milhões de reais. 

Em  outro  relatório  de  auditoria  do  INMETRO  (Processo  31.118/09  –  fls. 

657/698), RYCHARDSON MACEDO foi responsabilizado pela utilização indevida de suprimentos 

de  fundos,  pelo  pagamento  de  diárias  a  maior,  pela  realização  de  despesas  indevidas,  pelo 



pagamento indevidos em virtude da não comprovação de frequência e pela apropriação de valores 

da arrecadação, importando estas despesas irregulares na quantia de  R$ 260.747,60 (duzentos e 

sessenta mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos). 

I.1 – A ATUAÇÃO DOS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO IPEM-RN:

Para que os recursos públicos pudessem ser mais facilmente desviados do IPEM, 

RYCHARDSON MACEDO BERNARDO se cercou de pessoas que iriam trabalhar a seu favor. 

Assim,  tão  logo  figurou  como  empecilho  para  a  realização  de  pagamentos 

irregulares, o então Coordenador Financeiro do citado ente público, JOSÉ TAVARES PINHEIRO, 

foi  “escanteado”  por  RYCHARDSON,  muito  embora  não  tenha  sido  exonerado  do  cargo  que 

ocupava. 

Nesse caso,  quem verdadeiramente  passou a  exercer  suas  funções  foi  AÉCIO 

ALUÍZIO  FERNANDES  DE  FARIA,  chamado  por  MARCOS  MAIA CARNEIRO  em  seu 

depoimento de “testa de ferro de Rychardson” tanto que, à época (21 de agosto de 2007), o Diretor 

Geral encaminhou um ofício ao Banco do Brasil (fls.744) conferindo-lhe poderes para movimentar 

a conta corrente do IPEM, mesma oportunidade em que revogou qualquer autorização concedida 

anteriormente  à  JOSÉ TAVARES PINHEIRO.  No SIAF – Sistema Integrado de Administração 

Financeira,  no período em que RYCHARDSON esteve responsável pela gestão do IPEM/RN, as 

ordens bancárias são sempre subscritas por ele e AÉCIO, ressaltando para o fato de que este último 

sempre assinava pelo responsável do setor financeiro. 

Em  depoimento  prestado  ao  Delegado  de  Policia  Civil  -  DPC  Júlio  Antônio 

Rocha, no inquérito policial que apura a perda de documentos públicos, por ocasião da exoneração 

de RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO do IPEM e as fraudes em licitação cometidas 

pelo  mesmo,  consta  o  depoimento  de  JOSÉ  TAVARES  PINHEIRO  (fls.  731)3,  Coordenador 

Financeiro do IPEM que afirma: 

“Que Rychardson de Macedo Bernardo assumiu a Direção Geral do IPEM, 

em  fevereiro  de  2007,  oportunidade  em  que  por  divergência  política, 

iniciou-se um processo de isolamento que culminou com o escanteamento 

literal do declarante, que permaneceu cumprindo seu horário de trabalho, 

3 Na DEICOT – Delegacia Especializada em Crimes Contra a Ordem Tributária, em 08/02/2011.



mas  sem  exercer  as  funções  de  diretor  financeiro;  Que  Rychardson 

encaminhou  um ofício ao Banco do Brasil, comunicando-lhe que a partir 

daquela data todas  as ordens bancárias passariam a ser assinadas pelo 

próprio Rychardson e pela pessoa de Aécio Fernandes de Faria”.   

JOSÉ  TAVARES  PINHEIRO  (fls.  731)  acrescenta  outra  tarefa  peculiar  que 

AÉCIO realizava:

“Que  o  diretor  geral  do  IPEM e  Aécio  participavam da  montagem dos 

processos e assinavam em conjunto as ordens bancárias (...)”

Tal versão foi confirmada pelo próprio AÉCIO FERNANDES DE FARIA (fls. 

542)4 em audiência realizada na sede da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público: 

“QUE em março de 2007, Rychardson Macedo Bernardo assumiu a direção 

do IPEM; QUE à época, o coordenador financeiro do IPEM era a pessoa de 

José  Tavares  pinheiro,  sendo  que  normalmente  todas  as  ordens  de 

pagamento do IPEM eram assinadas por dois funcionários, no caso o diretor 

geral e o coordenador financeiro: QUE por divergências políticas e pessoais, 

apesar  de  continuar  no  cargo  de  coordenador  financeiro,  José  Tavares 

Pinheiro se recusou a assinar tais ordens bancárias, razão pela qual o diretor 

geral oficiou ao banco, no sentido de que o declarante passaria a assinar as 

ordens bancárias, juntamente com o diretor geral; (…) QUE o declarante 

passou  a  assinar  as  ordens  bancárias  juntamente  com  o  diretor  geral 

Rychardson, no período de 2008 à 2010, aproximadamente”.

De igual contundência são os fatos relatados pela funcionária do setor financeiro à 

época da gestão de Rychardson, e testemunha ocular da situação posta, LEONARA PINHEIRO DE 

MACEDO ARAÚJO (611/612)5, no seguinte sentido:

“QUE no período em que trabalhou no órgão, o primeiro diretor geral do 

IPEM foi AUGUSTO TARGINO (2003 a 2007) e depois RYCHARDSON 

MACEDO (2007 à 2010); QUE na época de RYCHARSON, o coordenador 

financeiro  era  JOSÉ TAVARES  PINHEIRO;  QUE além do  coordenador 

financeiro,  trabalhavam  mais  quatro  funcionários  no  setor,  a  depoente, 
4 Depoimento tomado no dia 14/04/2011.
5 Depoimento colhido em 29/03/2011.



MARIA DAS  GRAÇAS,  AÉCIO  ALUIZIO  e  ROBERTO  DE  PAULA; 

QUE  ROBERTO  DE  PAULA trabalhou  um  ano  no  setor  e  depois  foi 

demitido; QUE  JOSÉ TAVARES PINHEIRO era o coordenador financeiro 

“no  papel”,  pois  já  era  na  outra  gestão  e  ele  continuou;  QUE  AÉCIO 

ALUIZIO era a pessoa do setor financeiro que tinha mais acesso ao Diretor 

Geral  (Rychardson);  QUE  JOSÉ  TAVARES  PINHEIRO  falava  só  o 

necessário  com  o  Diretor  Geral  (Rychardson);  QUE  JOSÉ  TAVARES 

PINHEIRO chegava, trancava-se na sala, dava seu expediente e depois ia 

embora;  QUE não  sabe  o  motivo  da   desavença  entre  RYCHARDSON 

MACEDO  e  JOSÉ  TAVARES  PINHEIRO;  QUE  na  gestão  passada  do 

IPEM de AUGUSTO TARGINO, JOSÉ TAVARES PINHEIRO tinha pleno 

acesso  ao  Diretor  Geral;  QUE  quem  repassava  as  ordens  para  os 

funcionários do setor financeiro acabava sendo AÉCIO ALUÌZIO, mas que 

ele realizava as mesmas funções dos funcionários do setor financeiro; QUE 

elaborava as ordens bancárias dos pagamentos junto com AÉCIO e retirava 

a relação de ordem bancária do SIAF; QUE tinha a ordem do Diretor Geral 

(Rychardson  Macedo)  do  pagamento  que  iria  ser  feito;  QUE  o  setor 

financeiro elaborava a ordem bancária; QUE depois era emitido a relação de 

ordem bancária com o nome do Diretor Geral e do Coordenador Financeiro; 

QUE não sabe dizer quem assinava a parte do  Coordenador Financeiro; 

QUE era AÈCIO que levava a relação de ordem bancária para o Diretor 

Geral  assinar; QUE tem conhecimento  que  AÈCIO  tinha  uma  empresa; 

QUE acredita que era uma empresa de construção, mas não tem certeza; 

QUE não se recorda o nome da empresa; QUE AÈCIO comentava com os 

funcionários do setor financeiro do IPEM que tinha uma empresa; QUE não 

sabe dizer se a empresa de AÈCIO ganhou alguma licitação no IPEM; QUE 

AÈCIO nunca comentou que uma empresa dele tinha ganho uma licitação 

no IPEM;  QUE não olhava os processos que estavam pagos ou que não 

estavam pagos, para evitar problemas maiores; QUE se não eram mostrados 

determinados processos era porque não tinha interesse que ela olhasse, então 

ela  não ia  mexer; QUE os  processos  eram guardados em três  ou quatro 

armários no setor; QUE realizava o pagamento dos fornecedores que tinham 

sido  autorizados  pelo  Diretor  Geral  (Rychardson);  QUE  se  limitava  a 

cumprir as ordens de pagamentos emanadas pelo Diretor Geral.”

 



Outro  selecionado  para  fazer  parte  da  organização  criminosa  foi  ADRIANO 

FLÁVIO CARDOSO NOGUEIRA,  segundo  depoimentos,  o  “braço  direito  de  Rychardson”. 

Cabe ressaltar que ADRIANO FLÁVIO continua a ser efetivamente o “braço direito”, pois é o 

responsável  por administrar as finanças do PIAZZALE MALL, uma das empresas criadas para 

ocultar os recursos desviados do IPEM por RYCHARDSON MACEDO.   

Em  depoimento  prestado  ao  Ministério  Público,  ADRIANO  FLÁVIO  (fls. 

540/541) esclarece sua história no IPEM:

“QUE foi funcionário do IPEM entre a metade do ano de 2007 e o final do 

ano de 2009; QUE saiu do IPEM logo depois que Rychardson foi exonerado 

do órgão; QUE começou como auxiliar administrativo e no final passou a 

ser coordenador operacional;  QUE não se recorda quando começou a ser 

coordenador operacional;  QUE era responsável pela parte de compras e 

de cotação de preços; (…) Que pegou a cotação de preços enviadas pelas 

empresas e entregou ao Diretor Geral do IPEM (Rychardson); QUE cabia a 

Rychardson analisar o menor preço e contratar a empresa vencedora; (…) 

Que não sabe dizer se Daniel Vale dava parecer depois da cotação de preços 

ou se dava parecer depois da decisão do Diretor Geral; Que não se recorda o 

momento que Daniel Vale dava o parecer nas contratações; (...)  Que fazia 

parte da comissão permanente de licitação – CPL, junto com Socorro, 

mas não se recorda os nomes dos outros membros;  Que a contratação 

emergencial não passava pela Comissão de Licitação; Que não sabe dizer o 

motivo pelo qual a contratação emergencial não passava pela Comissão de 

Licitação;  Que acredita que existia  uma portaria nomeando-o para a 

Comissão de Licitação; Que acredita que tenha sido o Diretor Geral do 

IPEM que o nomeou para a Comissão de Licitação; Que não se recorda 

quando começou a fazer parte da Comissão de Licitação, mas não participou 

durante todo período que esteve no órgão; (...)”

DANIEL  VALE  BEZERRA  (fls.  538/539),  também  relata  as  funções  de 

ADRIANO FLÁVIO:

“Que  o  encarregado  de  fazer  a  cotação  de  preços  no  IPEM era  o  setor 

administrativo,  cujo  chefe  era  ADRIANO  FLÁVIO  (…);   QUE  o  setor 



administrativo  (ADRIANO  FLÀVIO)  cuidava  das  contratações;  QUE 

ADRIANO FLÀVIO fazia o pedido de cotação e recebia as propostas; 

QUE ADRIANO FLÀVIO fazia  uma mapa de apuração de preços e 

encaminhava ao Diretor Geral  do IPEM (Rychardson) para que este 

decidisse;” 

Os  depoimentos  de  JEFFERSON  RICARDO  MARINHO  DE  SOUZA, 

FERNANDO  ANTONIO  SOUZA  LINS  e  ERICK  TEIXEIRA  DE  ARAUJO  retratam  a 

proximidade existente entre ADRIANO FLÁVIO e RYCHARDSON MACEDO: 

“QUE DANIEL VALE e  ADRIANO  FLAVIO eram muito  próximos  de 

RYCHARDSON;  QUE  ADRIANO  FLÁVIO  era  amigo  íntimo  de 

RYCHARDSON,  pessoas  de  confiança,  o  braço  direito”.  (ERICK 

TEIXEIRA, fls. 559)

“QUE  Rychardson  tinha  uma  proximidade  muito  grande  com  DANIEL 

VALE do setor jurídico e com ADRIANO; QUE ADRIANO era o braço 

direito de RYCHARDSON”. (FERNANDO ANTONIO, fls. 554)

“QUE Rychardson tinha muita proximidade com Adriano Nogueira; QUE 

Adriano Nogueira entrou junto com Rychardson; Que os dois costumavam 

andar junto mesmo fora do IPEM; QUE eles (Adriano e Rychardson) se 

conheciam antes de trabalharem no IPEM;” (JEFFERSON RICARDO, fls. 

548)

DANIEL VALE BEZERRA, o outro membro da organização criminosa, exercia 

como coordenador  jurídico  as  seguintes  funções  na  estrutura  do  IPEM, conforme depoimentos 

abaixo:

“Que era coordenador jurídico do IPEM entre 2009 e 2010; QUE antes era 

assessor jurídico (advogado contratado); QUE era de sua responsabilidade 

emitir  pareceres  de  análise  de  processos  de  pagamento;”  (DANIEL 

VALE, fls. 538)

“QUE  DANIEL  BEZERRA  VALE  era  o  assessor  jurídico  do  IPEM, 



encarregado  de  elaborar  os  editais  e  acompanhar  as  licitações  e 

assessorar a comissão; QUE em alguns casos Daniel bezerra vale chegou a 

elaborar a ata de licitação” (MARIA DO SOCORRO FREITAS, fls. 537) 

 O  último  membro  do  núcleo  central  da  organização  criminosa  em comento, 

RHANDSON  ROSÁRIO  DE  MACEDO  BERNARDO,  apesar  de  não  ser  formalmente 

funcionário do IPEM, tinha plena consciência dos ilícitos cometidos no órgão e participava das 

fraudes. Ele era o arrecadador dos recursos pagos aos funcionários fantasmas, conforme narraram 

ZULMAR PEREIRA DE ARAUJO FILHO, LIANNE CAVALCANTI EUFRÁZIO DE ARAUJO e 

ANA KEILA DANTAS DE ARAUJO em seus depoimentos no inquérito policial: 

“Que inquirido se já prestou serviço ao IPEM/RN, o declarante disse que 

não, no entanto, recebia na sua conta bancária, mensalmente, um valor de 

cerca de R$ 1.400,00; QUE o declarante repassava para Richardson Macedo 

essa quantia, ficando com o mesmo cerca de R$ 300,00; QUE na ocasião, o 

declarante  sacava  o  dinheiro  e  Richardson  ou  o  irmão  dele  de  nome 

Handerson passava na residência do declarante para pegar o dinheiro; (...)” 

(ZULMAR PEREIRA DE ARAUJO FILHO, fls. 710)

“Que inquirida se já prestou serviço no IPEM/RN, a declarante disse que 

não, no entanto, recebia na sua conta bancária, mensalmente, um valor de 

cerca  de  R$  1.400,00;  QUE  como  conhecia  a  pessoa  de  Randerson 

Macedo,  irmão  de  Richardson  Macedo.  O  mesmo  disse  que  ia  lhe 

ajudar  depositando  esse  dinheiro  mensalmente  através  de  ordem 

bancária,  o  qual  a  declarante  lhe  repassava  cerca  de  R$  1.100,00  e 

ficando com cerca de R$ 300,00;” (LIANNE CAVALCANTI EUFRÁZIO 

DE ARAUJO, fls. 711)

“(…) nunca prestou serviço ao IPEM/RN; QUE a cerca de 02 anos,  seu 

irmão  Zulmar  lhe  propôs  para  que  um  dinheiro  seria  depositado 

mensalmente  na  sua  conta,  cerca  de  R$  1.400,00  e  que  a  declarante 

repassaria  R$  1.100,00  ficando  com R$  300,00;  QUE esse  dinheiro  era 

repassado para seu irmão Zulmar e, posteriormente, o mesmo passava para 

Randerson ou Richardson;” (ANA KEILA DANTAS DE ARAUJO, fls. 

713) .



 Além de realizarem as atividades cotidianas no IPEM, cada um dos membros da 

organização  criminosa  tinha  uma  função  específica.  No  ápice  da  estrutura,  encontrava-se 

RYCHARDSON MACEDO BERNARDO, Diretor Geral, exercendo suas atividades espúrias com 

total independência, entre elas: a) a inserção de funcionários fantasmas na folha de pagamento do 

IPEM para receber parte do salário destes; b) a destinação de diárias para funcionários que não 

mereciam tal retribuição, recebendo parte destes valores; c) a elaboração de contratos fraudados 

para desviar recursos do órgão; d) a provável solicitação de vantagem indevida aos comerciantes 

autuados pela fiscalização do IPEM para inviabilizar a aplicação das multas ou para mudar o roteiro 

da fiscalização. 

Os  outros  membros  que  trabalhavam  ao  lado  de  RYCHARDSON  como  braços 

operacionais da organização criminosa no IPEM, os quais eram amigos e “parceiros” deste, e que 

foram fundamentais para a operacionalização das ilicitudes perpetradas no âmbito da instituição, 

componentes do núcleo central desta organização, são:

a)  AÉCIO ALUÍZIO FERNANDES DE FARIA, funcionário do setor financeiro, 

responsável por autorizar os pagamentos para funcionários que não trabalhavam de fato, autorizar 

os pagamentos para as diárias sem justificativas e para os contratos fraudulentos, como o firmado 

pela sua empresa FF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e pelo AUTO POSTO JR;

b)  ADRIANO  FLÁVIO  CARDOSO  NOGUEIRA,  Diretor  Administrativo  e 

membro da Comissão Permanente de Licitação, gerenciava as licitações grosseiramente burladas, 

realizadas no IPEM, como também se locupletava dos recursos públicos através do recebimento de 

diárias indevidas;

c) DANIEL VALE BEZERRA, emitia os pareceres jurídicos que davam aparência 

de  legalidade  aos  atos  fraudulentos  realizados na aludida autarquia,  elaborava os  contratos  dos 

funcionários fantasmas e instrumentalizava os processos da área de fiscalização, permitindo que o 

Diretor Geral solicitasse a vantagem indevida aos autuados; e,

d)  RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO BERNARDO,  irmão do ex-Diretor 

Geral do IPEM, responsável por receber os valores pagos aos funcionários fantasmas. 

 Nesse  passo,  os  elementos  colhidos  na  investigação  denotam claramente  que  os 



investigados  RYCHARDSON DE MACÊDO BERNARDO,  ADRIANO FLÁVIO CARDOSO 

NOGUEIRA,  AÉCIO ALUÍZIO FERNANDES DE FARIA,  DANIEL VALE BEZERRA e 

RHANDSON  ROSÁRIO  DE  MACEDO  BERNARDO associaram-se  em  quadrilha  com  a 

finalidade  exclusiva  de  cometer  crimes,  constituindo  uma  verdadeira  organização  criminosa, 

conforme a conceituação dada pela  Convenção das Nações  Unidas  contra  o Crime Organizado 

Transnacional  (Convenção de  Palermo),  de 15 de novembro de 2000,  aprovada no Brasil  pelo 

Congresso Nacional por meio do  Decreto Legislativo n.º 231, de 29/05/2003, e promulgada pelo 

Decreto n.º 5.015, de 12/03/2004, ou seja, com força de lei ordinária.

Há  outros  membros  que  trabalhavam  como  braços  operacionais  da  organização 

criminosa, no núcleo destinado à lavagem de capitais oriundos de desvio do IPEM ou de “propina” 

cobrada de empresários, como  JOSÉ BERNARDO  e  MARIA DAS GRAÇAS DE MACEDO 

BERBARDO, pais de RYCHARDSON, e JEFERSON WITAME GOMES JÚNIOR.

Nesse  sentido,  o  art.  2º  da  Convenção  de  Palermo  estabelece  que,  para  a 

configuração  de  uma organização  criminosa,  é  necessária  a  presença  cumulativa  dos  seguintes 

requisitos6:

“a)  'Grupo  criminoso  organizado'  -  grupo  estruturado  de  três  ou  mais 
pessoas,  existente  há  algum  tempo  e  atuando  concertadamente  com  o 
propósito  de  cometer  uma  ou  mais  infrações  graves  ou  enunciadas  na 
presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um 
benefício econômico ou outro benefício material;
b) 'Infração grave'  - ato que constitua infração punível com uma pena de 
privação de liberdade, cujo máximo não seja inferior a quatro anos ou com 
pena superior;
c) 'Grupo estruturado' - grupo formado de maneira não fortuita para a prática 
imediata de uma infração, ainda que os seus membros não tenham funções 
formalmente definidas, que não haja continuidade na sua composição e que 
não disponha de uma estrutura elaborada.”

Sob  o  prisma  doutrinário,  abordando  a  Convenção  de  Palermo,  EDUARDO 

ARAÚJO  DA  SILVA7 entende  necessária  a  presença  de  três  requisitos  essenciais  para  a 

caracterização de uma organização criminosa, a saber:

“(...)  o  art.  2.º  do  Tratado  de  palermo,  resultante  da  Convenção  da 

Organização  das  Nações  Unidas  sobre  a  Delinqüência  Organizada 

6 Essa conceituação, frise-se, foi acolhida pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação 
n.º 003, de 30 de maio de 2006.
7 Crime organizado. São Paulo:Atlas, 2003. p. 35.



Transnacional, realizada no período de 12 a 15 de novembro de 2000, na 

Itália,  prevê  como organização  criminosa  aquela  que  reúna  mais  de  três 

pessoas (requisito estrutural), de forma estável (requisito temporal), visando 

praticar crimes graves, assim considerados aqueles punidos com pena igual 

ou superior a quatro anos, com intuito de lucro (requisito finalístico).”

No  caso  em  tela,  todos  os  requisitos  exigidos  para  a  configuração  de  uma 

organização  criminosa,  conforme  acima  delineado,  encontram-se  presentes.  Afinal,  a  quadrilha 

reunia,  de  modo estável,  uma  pluralidade  de  agentes — pelo  menos  05 (cinco) integrantes  já 

identificados do núcleo central e outros 03 (três) do núcleo operacional (requisito estrutural) —, 

cuja  união  ocorre  há  bastante  tempo  — no  mínimo,  por  volta  do  ano  de  2007,  quando  os 

investigados do núcleo central passaram a trabalhar no IPEM-RN — (requisito temporal), para a 

prática  de  crimes  graves  (v.g., peculato,  corrupção  passiva,  etc.),  de  grande  poder  ofensivo  à 

sociedade e ao Estado, e cuja finalidade precípua era a obtenção de lucro (requisito finalístico). 

Internamente,  existia  clara  hierarquia  estrutural  (cadeia  de comando),  sendo seu 

líder  —  e  principal  beneficiário  das  atividades  ilícitas  desempenhadas  pela  organização  —  o 

investigado  RYCHARDSON  DE  MACEDO  BERNARDO,  prestando  contas  a  eles  de  suas 

atividades todos os demais membros recrutados pela organização criminosa. Além disso, era ele que 

obtinha os maiores proveitos econômicos com as atividades ilícitas.  

Uma das provas da liderança de RYCHARDSON é registrada em um diálogo deste 

com RHANDSON,  seu  irmão,  onde  aquele  se  compromete  a  custear  as  futuras  despesas  com 

advogados de AÉCIO e de ADRIANO.

09/05/2011 – 17:20:57 (RICHARDSON X RHANDSON)  RICHARDSON 

liga para RHANDSON falando sobre os valores que o advogado pediu para 

acompanhar  o  processo  de  RICHARDSON. RHANDSON pergunta  se  o 

“amigo”  não  vai  arcar  com  os  advogados  dos  outros  envolvidos  e 

RICHARDSON diz  que  acha  difícil.  RICHARDSON fala  ainda  que  vai 

pagar advogado para AÉCIO e ADRIANO.

II - “  O MODUS OPERANDI  ” -  A PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE CRIME   



ANTECEDENTE PARA CARACTERIZAR A LAVAGEM DE DINHEIRO(Art. 2º, § 1.º da 

9613/98):

II.1   DA OBTENÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE   

FUNCIONÁRIOS FANTASMAS  :  

O IPEM/RN, de acordo com vários funcionários, possui uma estrutura diminuta 

em comparação a outros órgãos da administração pública, tanto física como organizacional, o que 

permite um contato mais próximo e o conhecimento entre seus agentes. Na verdade, esta autarquia 

não  possui  quadro  próprio,  existindo  apenas  vinte  e  quatro  servidores  efetivos  cedidos,  sendo 

dezessete pelo IMEQ/PB – Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba e o restante 

por  outros  órgãos  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte.  Os  demais  são  ocupantes  de  cargos 

comissionados  ou  terceirizados  (que  antes  figuravam como  prestadores  de  serviço  contratados 

diretamente  pelo  IPEM,  sem a  intermediação  de  uma  empresa).  Adiante,  pode-se  visualizar  o 

organograma8 da autarquia:

Apesar  desta  constatação,  muitos  deles  sequer  se  conheciam  ou,  conforme 

depoimentos prestados, vários deles se limitavam a lembrar, recorrentemente, de um núcleo restrito 

de funcionários (das pessoas próximas a RYCHARDSON), o que será melhor discriminado mais 

adiante. 

Cumpre asseverar que foi com base no critério da existência de vínculos pessoais 

8 Disponível em: < http://www.ipem.rn.gov.br/conheca_o_ipem.htm>. Acesso em: 28 jun. 
2011

http://www.ipem.rn.gov.br/conheca_o_ipem.htm


e políticos em que se pautou o citado gestor público para nomeação e contratação dos funcionários 

da  autarquia  em  tela.   Dessa  forma,  RYCHARDSON  arregimentou  amigos,  namoradas,  ex-

namoradas  e  parentes  de amigos,  apadrinhados  de pessoas  politicamente  influentes,  o  que,  em 

muitos  casos,  viabilizou o  ajuste  prévio  para  apropriação de  boa parte  da remuneração destes, 

muitos dos quais se enquadram no perfil da popular figura do “funcionário fantasma.”

Ao longo da investigação, verificou-se claramente que praticamente nenhum dos 

contratados foi escolhido pelo critério meritocrático, eis que praticamente todos possuem alguma 

relação próxima com os acusados. Inclusive, muitos deles ingressaram no IPEM/RN mediante um 

teratológico  contrato  de  prestação  de  serviços firmado  entre  o  IPEM  e  a  pessoa  física 

contratada (fls. 749/820). 

No  entanto,  após  o  Ministério  Público  do  Trabalho  tomar  ciência  das 

arbitrariedades que vinham sendo adotadas na contratação dos funcionários, foi firmado um TAC - 

Termo  de  Ajustamento  de  Conduta,  conforme  acima  referido,  objetivando  a  regularização  da 

situação destes, em 23 de outubro de 2008. Para tanto, foi contratada uma empresa de terceirização 

de serviços FF Construções e Serviços Ltda ME (cuja denominação anterior é FF Construções e 

Empreendimentos  Ltda),  de  propriedade  do  acusado  AÉCIO  ALUÍZIO  FERNANDES  DE 

FARIA (responsável pelo setor financeiro do IPEM) e ALLAN ALUÍZIO FERNANDES DE 

FARIA (estagiário do IPEM/RN), tema este que será dissecado em um tópico adiante.

Vários  dos  depoimentos  colhidos  nos  autos  ilustram  significativamente  tais 

acontecimentos, dentre os quais merece destaque o da Sra. LAILA CRISTIANE NAGIB9, o qual 

segue transcrito:

“Que trabalhou no IPEM de maio de 2007 a dezembro de 2007; que foi 

contratada a partir de uma indicação de GILSON MOURA; que trabalhou 

na campanha dele na época e quando ficou desempregada levou o currículo 

a GILSON MOURA, que a encaminhou a RYCHARDSON do IPEM; que 

ganhava  R$  650,00  no  IPEM;  que  trabalhava  no  setor  financeiro  (que 

cuidava de empenhos, liquidação, prestação de contas, recebimento de notas 

fiscais);  que a remuneração era depositada na sua conta salário; que não 

compartilhava  o  referido  salário  com  ninguém;  que,  pelos  comentários, 

acha que só os cargos comissionados compartilhavam seus salários com 

9 Prestado em 19/05/2011.



RYCHARDSON; que seu expediente era pela manhã; que à tarde ficavam o 

diretor e a maioria dos cargos comissionados, que SAYONARA ROSADO 

DA COSTA é filha de um juiz e ganhava no IPEM tanto como estagiária 

como funcionária (que ela dava expediente apenas como estagiária e em 

2009 já tinha acabado seu estágio há muito tempo); que da lista que lhe foi 

apresentada  (fl.  254),  indicada  como  funcionários  fantasmas  ZULMAR 

PEREIRA  DE  ARAÚJO,  OLDAIR  VIEIRA  DE  ANDRADE  (que 

trabalhava na TV PONTA NEGRA há uns vinte anos), MARCOS MAIA (da 

família dos MAIA, não sabendo dizer se era da parte de JOÃO MAIA), 

MÁRCIA GADELHA (trabalhou um período e depois ficou em casa, apenas 

recebendo e é filha de MIGUEL MOSSORÓ), LUÍZA CARVALHO, LUÍS 

JUETÊ DIAS FIGUEIREDO, LOANNA GOMES DE MEDEIROS (noiva 

do chefe do setor financeiro, AÉCIO, que é um dos donos da empresa FF 

EMPREENDIMENTOS),  JOSÉ  BRUNO  NETO,  GILBERTO 

FERNANDES DE MOURA E FRANSCISNILTON MOURA (primos de 

GILSON MOURA), EMANUELA DE OLIVEIRA ALVES (atual noiva de 

RYCHARDSON, que trabalhava na ATIVA com ele e recebia pela ATIVA e 

pelo IPEM), ADRIANO FLÁVIO e ARYANNE GONÇALVES (namorados 

à  época,  sendo ambos  amigos  de  RYCHARDSON),  ANDRÉIA CARLA 

FERREIRA DA SILVA (funcionária  da  ATIVA e  esposa  do  advogado 

DANIEL VALE BEZERRA, que é chefe jurídico do IPEM); que ANDRÉIA 

CARLA recebia pela ATIVA e pelo IPEM; que salvo engano, ANDRÉIA 

CARLA trabalhava atualmente no setor jurídico da ATIVA e EMANUELA 

DE OLIVEIRA é  superintendente  de  lá;  que  geralmente  os  funcionários 

fantasmas  repartiam  salários  com  RYCHARDSON;  que  a  declarante 

elaborava a folha de pagamento do IPEM e havia uns 27 a 28 funcionários 

que  realmente  davam  expediente;  que  quando  a  declarante  começou  a 

perguntar pelos funcionários que não compareciam ao trabalho e recebiam 

salário, foi transferida do setor financeiros para o setor de protocolo.”

Importante destacar que muito embora houvesse um setor específico no IPEM 

para  administração  do  pessoal,  todas  essas  contratações  eram  estranhamente  gerenciadas  pelo 

Diretor Geral à época e pelos demais membros do núcleo central da organização criminosa, sem que 

houvesse maior  pudor em concentrar  toda a documentação em seu gabinete.  De acordo com o 



servidor ARIOSVALDO SOARES BANDEIRA10 todos os arquivos atinentes aos serviços prestados 

e terceirizados foram deslocados do setor em que trabalhava, conforme disposto em seu relato na 

sede da Promotoria:

“QUE trabalha no IPEM desde 1985; QUE trabalha na área de recursos 

humanos- RH; QUE trabalha no RH há seis anos; QUE quando Rychardson 

passou a ser o diretor geral do IPEM continuou a trabalhar no RH; Que os 

contratos de prestação de serviço firmados na gestão de Rychardson 

entre particulares e  o IPEM eram elaborados na assessoria jurídica; 

QUE  o  responsável  pela  assessoria  jurídica  era  DANIEL  VALE 

BEZERRA; QUE os contratos já chegavam para o depoente prontos e 

assinados; QUE se limitava a colocar os contratos em uma pasta  ;   QUE 

existia uma folha de pagamento separada no IPEM; QUE existia uma folha 

de pagamento de servidores e outra folha de pagamento para os contratados 

(contratos de prestação de serviço; QUE as duas folhas de pagamento eram 

elaborada  pelo  RH;  QUE  elaborava  uma  planilha  das  duas  listas  e 

encaminhava ao setor financeiro, que era o setor encarregado de realizar o 

procedimento de pagamento; QUE em 2009, não sabendo precisar o mês 

específico,  RYCHARDSON através de sua secretária pediu para que 

todas as pastas dos servidores contratados diretamente pelo IPEM para 

prestarem serviço no órgão fossem remetidas para o gabinete do diretor 

geral; QUE não foi comunicado do motivo para que estas pastas fossem 

enviadas ao Gabinete do Diretor Geral; QUE os contratos de prestação de 

serviço  tinham  prazo  ou  de  seis  meses  ou  de  um  ano;  QUE  para  ser 

renovado era necessário que se realizasse um novo contrato, uma espécie de 

aditivo; QUE esta espécie de aditivo (renovação do contrato) era elaborada 

pelo setor jurídico; QUE em junho todos dos contratos de serviços prestados 

foram encerrados; QUE a partir de 1º de julho de 2009 deixou de ser feita a 

folha de pagamento dos terceirizados e só existiu a folha de pagamento dos 

funcionários;  QUE  não  sabe  explicar  poque  a  depoente  SAYONARA 

afirmou que continuou a receber como prestadora de serviço até novembro 

de  2009;  QUE também não  sabe  explicar  porque  a  depoente  SILVANA 

afirmou que continuou a receber como prestadora de serviço até setembro 

de 2009; QUE para o RH não existiam esses fatos; QUE pode ter ocorrido 

10 Colhido em 17/05/2011.



uma  determinação  dentro  do  gabinete  do  Diretor  Geral,  mas  não  tem 

conhecimento  deste  fato;  QUE  foi  contratada  a  empresa  “FF 

Empreendimentos”;  QUE não  sabe  quantas  pessoas  trabalhavam na  “FF 

Empreendimentos” prestando serviço ao IPEM; QUE não sabia quem era o 

proprietário da “FF Empreendimentos”; QUE desconhecia que esta empresa 

era de AÉCIO, funcionário do setor financeiro; QUE não existia nenhum 

controle de ponto no IPEM; QUE comentava-se nos corredores do IPEM a 

existência de funcionários fantasmas no órgão;  QUE passou os contratos 

de prestação de serviço para o gabinete do diretor geral  e  que estes 

documentos estavam na responsabilidade deste.”

Tais afirmativas guardam plena sintonia com as conclusões encartadas no relatório 

de auditoria PA – 810-005/2010, conforme relatado na parte inicial da presente peça.

Além dos diversos depoimentos no sentido de se ter conhecimento da existência 

de “funcionários fantasmas” no IPEM/RN, três integrantes de uma mesma família são categóricos 

em  assumir  o  percebimento  de  remuneração  sem  a  devida  contraprestação  laboral,  indicando 

precisamente o elo existente entre eles e RYCHARDSON, bem como confirmando a repartição 

destes valores com o então Diretor Geral da instituição e com o irmão deste, RHANDSON. 

Trata-se de ZULMAR PEREIRA DE ARAÚJO FILHO, ANA KEILA DANTAS 

DE ARAÚJO (irmã de Zulmar Filho e de Ana Kaline e filha de Zulmar) e LIANNE LARISSA 

CAVALCANTI EUFRÁZIO DE ARAÚJO11 (esposa de Zulmar Filho, cunhada de Ana Kaline e 

nora de Zulmar), os quais afirmam nunca terem prestado serviços ao IPEM/RN, embora recebessem 

o valor  mensal  de R$1.400,00 (um mil  e  quatrocentos  reais),  cada  um, através  de suas  contas 

bancárias. Em seguida, repassavam R$1.100,00 (mil e cem reais) a RYCHARDSON ou seu irmão 

RHANDSON,  ficando  apenas  com  R$300,00  (trezentos  reais).  Cumpre  asseverar  que 

RYCHARDSON namorou no passado com a pessoa de ANA KALINE DANTAS DE ARAÚJO 

CAMILO, irmã de ZULMAR PEREIRA DE ARAÚJO FILHO, bem como eram conhecidos por 

morarem em locais próximos. Esta é uma pequena amostra de uma cadeia muito mais abrangente, 

conforme depoimentos transcritos abaixo:

“Que inquirido se já prestou serviço ao IPEM/RN, o declarante disse que 

não, no entanto, recebia na sua conta bancária, mensalmente, um valor de 
11  Depoimentos prestados junto à DEICOT, nos autos do inquérito policial que investiga o 

desaparecimento de processos no IPEM/RN, todos em 26/04/2011.



cerca de R$ 1.400,00; QUE o declarante repassava para Richardson Macedo 

essa quantia, ficando com o mesmo cerca de R$ 300,00; QUE na ocasião, o 

declarante  sacava  o  dinheiro  e  Richardson  ou  o  irmão  dele  de  nome 

Handerson passava na residência do declarante para pegar o dinheiro; (...)” 

(ZULMAR PEREIRA DE ARAUJO FILHO, fls. 710)

“Que inquirida se já prestou serviço no IPEM/RN, a declarante disse que 

não, no entanto, recebia na sua conta bancária, mensalmente, um valor de 

cerca  de  R$  1.400,00;  QUE  como  conhecia  a  pessoa  de  Randerson 

Macedo,  irmão  de  Richardson  Macedo.  O  mesmo  disse  que  ia  lhe 

ajudar  depositando  esse  dinheiro  mensalmente  através  de  ordem 

bancária,  o  qual  a  declarante  lhe  repassava  cerca  de  R$  1.100,00  e 

ficando com cerca de R$ 300,00;” (LIANNE CAVALCANTI EUFRÁZIO 

DE ARAUJO, fls. 711)

 “(…) nunca prestou serviço ao IPEM/RN; QUE a cerca de 02 anos, seu 

irmão  Zulmar  lhe  propôs  para  que  um  dinheiro  seria  depositado 

mensalmente  na  sua  conta,  cerca  de  R$  1.400,00  e  que  a  declarante 

repassaria  R$  1.100,00  ficando  com R$  300,00;  QUE esse  dinheiro  era 

repassado para seu irmão Zulmar e, posteriormente, o mesmo passava para 

Randerson ou Richardson;” (ANA KEILA DANTAS DE ARAUJO, fls. 

713)  

 

Só  nestes  três  depoimentos  transcritos  acima,  o  dano  anual  ao  erário  do 

IPEM/RN foi de R$50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais).

 

Ademais, muitos dos outros funcionários tidos como sendo “fantasmas”, embora 

neguem tal fato, revelam em seus depoimentos várias inconsistências, tal como o depoimento dado 

por ALEXANDRE PINHO DO ROSÁRIO (fls. 700):

“(...) QUE perguntado ao declarante quem o contratou para prestar serviços 

ao IPEM, o mesmo respondeu que um amigo de infância de nome Roberto, 

o  informou  que  o  IPEM  estava  precisando  de  uma  pessoa  para  prestar 

serviços  gerais;  QUE  o  declarante  não  sabe  o  nome  completo  nem  a 

qualificação do amigo Roberto,  muito menos o seu endereço e,  por fim, 



menos ainda onde localizá-lo; QUE perguntado ao declarante o nome do 

funcionário  do  IPEM  que  o  atendeu  e  o  contratou,  tendo  o  declarante 

respondido que não lembrava; QUE perguntado ao declarante o nome do 

seu chefe imediato, o mesmo respondeu que não sabia, por sinal, não sabia 

que tinha chefe imediato (…) Que o declarante não lembra o nome dos 

funcionários do IPEM, até porque é uma pessoa que não gosta de fazer 

amizades,  razão pela qual  não sabe os nomes dos chefes imediatos e 

colegas, contemporâneos; QUE perguntado ao declarante o endereço e 

os detalhes, inclusive as cores da fachado do prédio do IPEM/RN, tendo 

o  declarante  respondido  que  não  conseguia  responder  porque  fazia 

confusão entre a Av. Deodoro e a Av. Rio Branco; (...)”    

Nos  depoimentos  colhidos  na  Promotoria  do  Patrimônio  Público,  existem 

incompatibilidades entre as declarações prestadas. Por exemplo, CASSIA ROCHELANE ARAUJO, 

cunhada  de AECIO ALUIZIO FERNANDES DE FARIA, (fls. 551) afirma que “ (...) trabalha no 

setor da depoente, EMANUELA DE OLIVEIRA ALVES (pela manhã) e a depoente à tarde; que era  

secretária da recepção do Diretor Geral do IPEM”. Enquanto EMANUELA afirma que nunca foi 

secretária  do  IPEM  e  que  CASSIA não  trabalhou  no  seu  setor  (fls.  552):  “Que  falou  com 

Riychardson  e  ele  determinou  que  a  depoente  iria  trabalhar  no  setor  jurídico;  (…)  Que  

trabalhavam no setor jurídico DANIEL VALE, PRISCILA, SAIONARA e RAFAEL; (…) Que nunca  

foi secretária do IPEM”. GILBERTO  FERNANDES DE MOURA (fls. 555) também afirma que 

não conhecia CASSIA ROCHELANE no IPEM, apesar do IPEM, como já referido, ser um órgão 

muito pequeno. 

Aliás, diga-se de passagem, vários depoimentos apresentam o mesmo discurso, 

um verdadeiro coro entoado, o que pressupõe a existência de uma combinação prévia. Ressalte-se 

que esta não é uma mera alegação vã. Trechos de escutas telefônicas deferidas pelo MM Juiz de 

Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN revelam a preocupação dos acusados com a 

intimação  de  pessoas  ligadas  ao  fato  para  prestarem  depoimento  no  Ministério  Público  e  na 

DEICOT, bem como a necessidade de direcionamento de suas falas, o que corrobora esta conclusão, 

senão vejamos:

19/04/2011  –  16h04min20s:  MARIA  DAS  GRAÇAS  (mãe  de 

RYCHARDSON) liga para ADRIANO pedindo que ele entre em contato 

com RYCHARDSON, pois está como o número de MARCONDES (8848 



9711). MARIA DAS GRAÇAS diz que MARCONDES quer conversar com 

RYCHARDSON para combinar o que dizer, pois foi intimado a falar sobre 

o  IPEM.  Por  fim,  MARIA  DAS  GRAÇAS  pede  urgência  e  diz  que 

RYCHARDSON precisa conversar no canto com MARCONDES para ele 

ser orientado.

01/06/2011 – 15h20min09s: RYCHARDSON entra em contato com Gilmar 

e  comentam sobre  o  assunto  IPEM, e  diz  que  se PRETO e  a  “menina” 

(LIANE) não ajudar o problema são deles e aguentem as consequências, e 

RYCHARDSON  ainda  fala  que  o  “pau  vai  torar  pro  mais  pequeno”, 

RYCHARDSON também comenta que era pra todos se ajudarem já que o 

negócio foi bom pra todo mundo.

18/04/2011  –  16:50:41 -  RHANDSON  X  HNI12 -  HNI  liga  para 

RHANDSON  dizendo  que  precisa  falar  urgente  com  ele  ou  com 

RICHARDSON.  RHANDSON diz que vai ligar para o irmão e combinar 

um local para eles conversarem. HNI fala que é sobre uma intimação que 

recebeu.

 Ao comparar a folha de pagamento dos contratos de prestação de serviços na gestão 

anterior do IPEM (Augusto Targino) e na gestão de RYCHARDSON MACEDO, percebe-se um 

incremento de mais  de 100% (cem por cento)  no número de funcionários  contratados por este 

esdrúxulo modelo contratual.

Diretor Geral do IPEM Mês / Ano Número de pessoas 
contratadas diretamente 
pelo IPEM para prestar 

serviços 

Fls. dos autos onde as 
informações podem 

ser visualizadas

Mano Targino Janeiro 2007 28 253
Rychardson Macedo Junho 2007 44 + 1(Complementar) 255/256
Rychardson Macedo Julho 2007 45 257
Rychardson Macedo Agosto 2007 52 258
Rychardson Macedo Setembro 2007 58 259
Rychardson Macedo Outubro 2007 59 260
Rychardson Macedo Novembro 2007 59 261

12 HNI - Homem não identificado



Rychardson Macedo Dezembro 2007 59 262
Rychardson Macedo Janeiro 2008 57 +1(Complementar) 264/265
Rychardson Macedo Fevereiro 2008 58 + 4(Complementar) 266/267
Rychardson Macedo Março 2008 60 + 4(Complementar) 268/269
Rychardson Macedo Junho 2008 63 273
  

Contudo, o maior esclarecimento sobre os funcionários fantasmas do IPEM foi 

captada em uma ligação interceptada  com autorização judicial.  Nesta  ligação,  RYCHARDSON 

confessa que tanto uma funcionária de nome LIANNE quanto ele próprio se beneficiavam deste 

esquema de desvio de recursos públicos: 

01/06/2011 – 15h35min36s: RYCHARDSON entra em contato com RAUL 

para pedir que ele entre em contato com a “menina” (LIANE), e com o pai 

dela  Sr.  JOÃO  MARIA,  já  que  os  dois  não  querem  cooperar  com 

RYCHARDSON  no  assunto  IPEM.  RYCHARDSON  comenta  que  a 

“menina”  foi  induzida  pelo  pai  JOÃO  MARIA a  falar  a  verdade,  mas 

RYCHARDSON  fala  para  RAUL  que  quem  recebeu  vai  junto. 

RYCHARDSON  pode  ajudar  a  ela,  que  RYCHARDSON  não  quer 

prejudicar ninguém, mas se a menina continuar desse jeito ele vai confirmar 

tudo e a menina vai junto com RYCHARDSON.  RYCHARDSON diz a 

RAUL que quando conversou com o JOÃO MARIA (pai da menina), 

comentou que na hora de se beneficiar todo mundo “coisou”, e numa 

hora dessa a menina tá achando que vai ficar de fora. RYCHARDSON 

ainda  diz  a  RAUL que  o  que  acontecer  com  RYCHARDSON  vai 

acontecer com a menina, já que o crime é o mesmo.  RYCHARDSON 

pede para  RAUL falar  com JOÃO MARIA que RYCHARDSON é  uma 

pessoa boa, que  RYCHARDSON só está querendo ajudar, que na hora 

foi o “menino” que foi atrás dele e ficava com “hum mil e tanto”, e todo 

mundo se beneficiava. RYCHARDSON diz a RAUL que quer assumir só o 

problema e que não quer envolver ninguém porque se envolver mais gente 

pode  se  caracterizar  formação  de  quadrilha  aí  complicaria  mais  o 

problema. 

  Observe-se  o  grau  de  periculosidade  do  agente  em  questão,  o  qual,  sem 

qualquer  pudor,  ameaça  testemunhas  com vistas  a  mentirem em seus  depoimentos,  revelando 



preocupação,  inclusive,  na  caracterização  de  crime  de  formação  de  quadrilha,  caso  os  demais 

envolvidos  confessem  as  irregularidades  perpetradas.  Deste  modo,  existem  provas  cabais  da 

existência de diversos crimes de peculato cometido pelos membros da organização criminosa que 

dominava  a  autarquia  estadual  em  questão,  através  da  contratação  de  diversos  funcionários 

fantasmas, os quais igualmente se beneficiavam com parcela dos recursos desviados. 

II.2 -  DA OBTENÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA CONCESSÃO 

INDISCRIMINADA DE DIÁRIAS:

Outra  fonte  perene  que  abastecia  os  cofres  da  organização  criminosa  era  a 

concessão  irrestrita  de  diárias  aos  funcionários  do  IPEM/RN.  Inclusive,  RYCHARDSON 

MACEDO  e  ADRIANO  FLÁVIO  estão  sendo  réus  em  uma  ação  penal  (0108918-

83.2011.8.20.0001 – 5.ª Vara Criminal) em virtude da apropriação indevida de diárias concedidas 

para suposta participação em Reunião Orçamentária do INMETRO na cidade de Xerém/RJ, ou seja, 

perceberam os valores sem que tenham efetivamente comparecido ao destino. No entanto, trata-se 

de uma pequena demonstração de um enorme “esquema” de desvio de recursos públicos.

Apesar  da  existência  do  Decreto  Estadual  n.º  16.933,  de  09/07/2003, que 

regulamenta  a  concessão  de  diárias  no  âmbito  da  administração  estadual  direta,  autárquica  e 

fundacional, verifica-se que os PCD's – Pedidos de Concessão de Diárias pagos pelo IPEM/RN não 

guardam pertinência com o que dispõe o regramento respectivo, já que prescindem da comprovação 

de efetiva realização das viagens e dos relatórios destas, dentre outras inúmeras irregularidades 

detectadas no relatório de Auditoria do INMETRO. Não existia qualquer espécie de controle sobre 

estes gastos,  nem tampouco era de interesse da direção do IPEM/RN, principal  beneficiária da 

desorganização  na  concessão  destas  indenizações,  exigir  o  regular  cumprimento  das  regras 

impostas. Nos PCD's, inclusive, reinam objetos vagos e imprecisos, a exemplo: “tratar de assuntos 

jurídico-administrativos da sede” ou “tratar de interesses da região.”

Muitos dos terceirizados recebiam diárias diretamente do IPEM/RN, quando, na 

verdade, esta deveria ser viabilizada por intermédio da empresa empregadora. Aliás, vários desses 

não trabalhavam realmente em atividades-meio do IPEM, mas diretamente na atividade-fim, pois da 

leitura  dos  PCD's  pode-se  perceber  que  constava  como  objeto  de  suas  viagens  “supervisionar 

fiscalização”,  “mapear  roteiro  dos  fiscais”,  embora  ocupassem  a  função  de  auxiliares 

administrativos. 



Tão flagrante foi a apropriação indevida dos valores das diárias pelo então Diretor 

do IPEM que mesmo em benefício dos “funcionários fantasmas” foram emitidos PCD's e seus 

respectivos  pagamentos.  LIANE  CLARISSA  CAVALCANTE  EUFRÁSIO  e  ANA  KEILA 

DANTAS DE ARAÚJO embora tenham declarado não terem nunca trabalhado do IPEM, conforme 

exposto anteriormente, foram beneficiárias dos PCD's nº 60/2009 e 70/2009 (fls. 328), recebendo, 

respectivamente, R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) de diárias. 

O relatório de Auditoria do INMETRO também se reporta a PCD em favor de 

ZULMAR PEREIRA DE ARAÚJO FILHO, que prescinde de qualquer tipo de comprovação da 

viagem realizada. Esta diária se refere a um deslocamento que não existiu, pois ZULMAR FILHO 

confessou que nunca trabalhou no IPEM. No entanto, ele recebeu diárias no valor de R$ 1.680,00 

(um mil, seiscentos e oitenta reais), conforme relação de ordem bancária (fls. 322).   

Mas não é só isso. Pessoas que não eram funcionários do IPEM (fls. 248), nem 

contratados  de  forma  direta  (fls.  257),  também  recebiam  diárias,  como  Kenne  Michel  Paiva 

Nogueira que recebeu  R$ 1.224,84 (um mil,  duzentos e vinte e quatro reais  e oitenta e quatro 

centavos), conforme relação de ordens bancárias às fls. 301/303/304/314.

Outro  que  não  fazia  parte  dos  quadros  do  IPEM,  mas  se  beneficiou  com  a 

concessão irregular de diárias foi ANDRÉ ALUIZIO FERNANDES DE FARIA, que percebeu o 

valor de  R$ 2.320,00 (dois mil e trezentos e vinte reais), conforme tabela abaixo. Este, não por 

coincidência, é irmão de AÉCIO ALUÍZIO, Diretor-financeiro “de fato” do IPEM.

Beneficiado Valor da diária Data Folha onde pode ser 
visualizada

ANDRÉ  A.  F.  DE 

FARIA

R$ 440,00 04/07/08 331

ANDRÉ  A.  F.  DE 

FARIA

R$ 440,00 04/07/08 331

ANDRÉ  A.  F.  DE 

FARIA

R$ 385,00 04/08/08 334

ANDRÉ  A.  F.  DE 

FARIA

R$ 175,00 04/08/08 334

ANDRÉ  A.  F.  DE 

FARIA

R$ 440,00 24/10/08 341



ANDRÉ  A.  F.  DE 

FARIA

R$ 440,00 24/10/08 341

    

O  mencionado  relatório  de  auditoria  traz  em  seu  bojo  um  extenso  rol  de 

irregularidades detectadas quando do processamento de diárias, tais como: flagrante pagamento a 

maior destes auxílios pecuniários sem que corresponda ao período do deslocamento (sempre a 

maior);  concessão  destes  em  sábados,  domingos  e  feriados  sem  qualquer  justificativa  do 

proponente  e  com  anuência  do  Diretor;  inexistência  de  desconto  do  auxílio  alimentação 

quando do pagamento de diárias, o que caracteriza pagamento em duplicidade (haja vista a 

indenização  destes  valores  servir  para  custear  despesas  com  hospedagem,  alimentação  e 

locomoção); ausência de relatórios de viagem; ordens de serviço emitidas em confronto com as 

concessões de diárias e, nestes casos, sem que houvesse qualquer relatório diário emitido pelos 

metrologistas, mediante o qual pudesse ser comprovada a realização dos serviços efetuados pelos 

técnicos, restando caracterizado a emissão de diárias igualmente sem qualquer comprovação, além 

de haver situações em que há dois PCD's para um mesmo servidor – Francisco Bento Júnior,  

no mesmo período, para localidades distintas, o que viola sobremaneira a capacidade dos pobres 

mortais de se fazerem presentes em dois espaços ao mesmo tempo, por prescindirem do dom da 

ubiquidade.

Para  se  ter  noção  do  caos  instalado,  relevante  mencionar  que  até  mesmo 

estagiários percebiam diárias para desenvolverem funções totalmente dissonantes com o objeto de 

suas contratações. Segundo depoimento de um deles, estudante do curso de Direito, o mesmo era 

enviado em viagens ao interior do Estado juntamente com os fiscais do IPEM para fiscalizá-los nas 

atividades de metrologia! Isto pode até soar jocoso, mas na verdade, é motivo de pesar. 

Ao ser ouvido pelo Ministério Público, o estagiário IURI MELO CAVANCANTI13 

esclareceu de que forma se davam suas atividades: 

“Que é estudante de direito do curso da UNP; Que por intermédio do CIEE 

foi selecionado para fazer estágio no IPEM; Que começou a trabalhar no 

IPEM em abril de 2009 e ficou até dia 28 de janeiro de 2010; Que saiu do 

IPEM em virtude de um ato da Governadora que determinou o fim dos 

convênios  com  as  empresas;  Que  trabalhava  no  setor  jurídico;  Que  o 

primeiro  advogado era  Daniel  Vale,  depois  Kepler  Brito  e  o  último não 

lembra  o  nome;  Que  o  seu  trabalho  como  estagiário  era  de  cadastrar 

13  Em 02/02/2011.



processos  administrativos,  digitar  pareceres  na  área  administrativa  e  dar 

suporte as pessoas autuadas pelo IPEM; (…) Que Rychardson, Diretor Geral 

do IPEM, mandou que fosse para o interior para fazer uma fiscalização; Que 

a fiscalização era para verificar o trabalho dos fiscais, para averiguar como 

eles  realizavam  a  fiscalização;  Que  RYCHARDSON,  Diretor  Geral  do 

IPEM, falou que ele iria viajar e teria direito a diária; Que o documento de 

pedido de concessão de diária – PCD não foi elaborado por ele; Que recebeu 

o PCD pronto de uma funcionária do setor financeiro, de nome GRAÇA e 

apenas  assinou; Que  não  tinha  contato  com  outras  pessoas  do  setor 

financeiro do IPEM, mas acredita que três pessoas trabalhavam no setor; 

Que não se recorda se o formulário de PCD já vinha com a assinatura de 

RYCHARDSON;  Que acredita  que o período da diária  desta  viagem foi 

para Currais Novos; Que fez outras viagens para o interior para realizar a 

mesma função de supervisionar a atuação dos fiscais; Que acredita que nesta 

outras viagens também recebeu diária; Que nas outras vezes o procedimento 

era o mesmo, ou seja, já recebia pronto o formulário de PCD e só fazia 

assinar; (…)  Que  entregava  um  relatório  a  Rychardson  sobre  as 

atividades  desenvolvidas;  Que  só  entregava  uma via;  Que entregava 

para ele em mãos  ;   Que não se recorda o local em que Rychardson colocava 

o relatório; Que o relatório descrevia o que foi feita (sic) na viagem, ou seja, 

seu trabalho de supervisão dos fiscais; Que o relatório era entregue um ou 

dois dias após o seu retorno;   Que seu supervisor do estágio, o advogado   

Daniel  Vale,  tinha  conhecimento  tanto  das  suas  viagens  quanto  dos 

relatórios que entregava a RYCHARDSON(...)”

O próprio RYCHARDSON14 não nega o fato, eis que em audiência realizada na 

sede do Órgão Ministerial, assevera:

“(...)  Que enviava o estagiário IURI MELO CAVALCANTI que não tinha 

vínculo com a fiscalização para verificar se os fiscais tinham feito o roteiro 

correto; Que enviava o estagiário por ser uma pessoa isenta;    Que não era   

função de IURI MELO CAVALCANTI fazer a fiscalização, mas sempre 

delegava o serviço, ele ia; Que IURI MELO CAVALCANTI recebia diária 

para  fazer  este  serviço;  Que a  diária  era  para  custear  despesas  com sua 

14   No dia 04/04/2011.



alimentação  e  pernoite;  Que  quando  IURI  MELO  CAVALCANTI 

retornava ele fazia um relatório “informal” da viagem e entregava ao 

depoente;  Que não era um relatório oficial;  Que não juntava o relatório 

informal  que IURI MELO CAVALCANTI junto ao PCD; Que não tinha 

conhecimento do Decreto Estadual nº 16933/2003 que regula o pagamento 

de diárias;  Que emitiu uma portaria criando uma supervisão à fiscalização; 

Que IURI MELO CAVALCANTI recebeu a diária para fazer o roteiro da 

fiscalização;  Que IURI MELO CAVALCANTI entregava um relatório ao 

depoente sobre a  supervisão à  fiscalização;  Que guardava o relatório no 

IPEM;  Que  o  relatório  não  ficava  junto  ao  PCD;  Que  tinha  uma  pasta 

específica chamada de relatório de viagem de supervisão e lá colocava o 

relatório;  Que os outros funcionários do IPEM não entregavam o relatório 

de viagem pessoalmente ao depoente, mas diretamente ao setor ao qual o 

funcionário  era  vinculado;  Que o relatório  que  recebia  pessoalmente  era 

quando ocorria uma supervisão à fiscalização; Que todos os funcionários 

apresentavam um relatório de viagem.”

O diálogo travado entre os membros da organização criminosa (RYCHARDSON 

e DANIEL), envolvidos no caso, evidencia que a concessão irregular de diárias era mais uma forma 

de desviar recursos públicos do IPEM, senão vejamos:

28/03/2011 – 21h05min39s: RYCHARDSON liga do telefone da mãe para 

DANIEL.  RYCHARDSON  começa  falando  para  DANIEL sobre  os 

contratos das diárias.  Eles discutem sobre como o Delegado conseguiu 

informações dessas diárias e os nomes do pessoal que recebiam as diárias. 

RYCHARDSON diz que pode ter sido pelas diárias que eles colocavam para 

o povo, mas DANIEL acha que foi pelas ordens bancárias. RYCHARDSON 

acredita que o delegado pegou a folha de pagamento. RYCHARDSON fala 

que o delegado é quem está mexendo e que o promotor não sabe dessas 

diárias.  DANIEL diz  que  tinha  muita  gente  que  eles  colocavam  as 

diárias.   RYCHARDSON  pergunta  se  tem  muita  gente  de  GILSON.   

DANIEL  diz  que  tinha  mais  de  quinhentos,  mas  depois  diz  que  está 

brincando e que na verdade o número é de cinquenta e três e fala que tinha 

muita gente vagabunda. DANIEL diz que 90% trabalhava e que o Delegado 

quer o CPF e endereço dos funcionários. RYCHARDSON diz que “é só 



dizer que não tem” e pergunta “como foi que esse FDP pegou isso aí, ...que 

bicho  FDP  esse  Delegado”.  Eles  discutem  sobre  como  o  Delegado 

conseguiu informações dessas diárias e os nomes do pessoal que recebiam 

as  diárias.  DANIEL pergunta  a  RYCHARDSON  se  ele  lembra  de 

“LUANA” e “SILVANA”. Eles temem o que “SILVANA” tem a falar. 

DANIEL diz que vai fazer uma cópia da relação do pessoal e depois 

passa para RYCHARDSON, pois são muitos.   RYCHARDSON pergunta   

a  DANIEL se  tem  “GILNEI”.  DANIEL responde  que  tem  “GILNEI”, 

“MICHEL”, “DENIS DE GOIÁS”, “ALDAIR”. RYCHARDSON fala que o 

delegado  deve  ter  pegado  os  nomes  com  o  “ARIOSVALDO”. 

RYCHARDSON diz “... é tentar tirar esse bicho daí” (fazendo menção ao 

delegado).  RYCHARDSON fala que AÉCIO ainda vai ser ouvido e vai 

apresentar  os  nomes  da  lista  e  o  restante  vai  para  cima  dele. 

RYCHARDSON comenta que não tem o endereço de “LUANA”, mas acha 

que ela  irá  confirmar,  se  falar  com ela.  RYCHARDSON fala  que outras 

pessoas da lista são de “FERNANDO” e “LAURO” e que é falar com eles, 

mas que até já saíram do governo. DANIEL diz que até a irmã de “FÁBIO 

DANTAS” está lá. RYCHARDSON também pergunta sobre “SAIONARA, 

de SARAIVA”, e DANIEL confirma que ela foi colocada na lista e diz que a 

de EXPEDITO também. RYCHARDSON diz que “é, por uma parte é bom, 

né?”, e diz que “agora é tentar tirar esse doido daí, que ele acanalhou tudo 

esse MATIAS”. RICHARDSON comenta que o delegado está exagerando e 

acha que ele vai mexer também no 'posto'”.

Em uma  análise  preliminar  das  ordens  bancárias referentes  aos  beneficiados 

pelas diárias do IPEM, nos anos de 2007 e 2008, pode-se visualizar que os membros da organização 

criminosa recebiam constantemente tais verbas, inclusive, o diretor financeiro (AÉCIO ALUIZIO), 

o diretor jurídico (DANIEL VALE) e o diretor operacional (ADRIANO FLÁVIO), não teriam como 

justificar constantes deslocamentos para receber estas diárias. A tabela abaixo ajuda a visualizar este 

recebimento de diárias.

BENEFICIADO DATA DA ORDEM 
BANCÁRIA

VALOR DA DIÁRIA PÁGINA  ONDE 
PODE  SER 
ENCONTRADA  A 
ORDEM BANCÁRIA

RYCHARDSON 04/06/07 R$ 525,00 299



ADRIANO 26/07/07 R$ 688,00 303
DANIEL 08/02/08 R$ 660,00 307
DANIEL 08/02/08 R$ 625,00 307
RYCHARDSON 08/02/08 R$ 737,50 307
ADRIANO 08/02/08 R$ 550,00 308
AECIO 08/02/08 R$ 550,00 309
DANIEL 03/03/08 R$ 625,00 312
ADRIANO 03/03/08 R$ 575,00 312
ADRIANO 13/03/08 R$ 575,00 313
AECIO 13/03/08 R$ 575,00 313
RYCHARDSON 13/03/08 R$ 737,50 313
AECIO 01/04/08 R$ 550,00 316
AECIO 01/04/08 R$ 550,00 316
DANIEL 01/04/08 R$ 660,00 316
DANIEL 01/04/08 R$ 660,00 316
DANIEL 02/04/08 R$ 625,00 317
RYCHARDSON 02/04/08 R$ 737,00 317
ADRIANO 02/04/08 R$ 575,50 317
DANIEL 15/04/08 R$ 625,00 318
DANIEL 08/05/08 R$ 660,00 320
RYCHARDSON 03/06/08 R$ 737,50 326
DANIEL 03/06/08 R$ 625,00 326
ADRIANO 09/06/08 R$ 250,00 327
DANIEL 25/06/08 R$ 625,00 330
AECIO 04/07/08 R$ 440,00 331
AECIO 04/07/08 R$ 440,00 331
DANIEL 07/07/08 R$ 660,00 332
DANIEL 04/08/08 R$ 660,00 334
DANIEL 04/08/08 R$ 300,00 334
AECIO 04/08/08 R$ 250,00 334
AECIO 04/08/08 R$ 550,00 334
DANIEL 12/08/08 R$ 625,00 335
DANIEL 05/09/08 R$ 660,00 337
DANIEL 05/09/08 R$ 660,00 337
AECIO 05/09/08 R$ 440,00 338
AECIO 05/09/08 R$ 440,00 338
ADRIANO 05/09/08 R$ 440,00 338



DANIEL 15/09/08 R$ 875,00 339
RYCHARDSON 15/09/08 R$ 1.032,50 339
ADRIANO 15/09/08 R$ 805,00 339
DANIEL 29/10/08 R$ 875,00 343
ADRIANO 29/10/08 R$ 805,00 344
AECIO 29/10/08 R$ 805,00 344
RYCHARDSON 03/11/08 R$ 737,50 345
DANIEL 03/11/08 R$ 625,00 345
AECIO 03/11/08 R$ 575,00 345
ADRIANO 04/11/08 R$ 575,00 346
DANIEL 11/11/08 R$ 625,00 347
AECIO 22/12/08 R$ 805,00 349
RYCHARDSON 22/12/08 R$ 1.032,50 349
DANIEL 22/12/08 R$ 875,00 349
ADRIANO 26/12/08 R$ 360,00 350

Em  apenas  dois  anos  (2007  e  2008)  os  membros  da  organização  criminosa 

receberam R$ 33.275,00 (trinta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais) em diárias, sendo outra 

forma utilizada para desviar recursos públicos do IPEM/RN. 

 

No  mais,  as  provas  carreadas  aos  autos  demonstram a  existência  de  diversos 

crimes de peculato cometidos por diversos funcionários e não funcionários do IPEM ao desviar 

recursos  através  das  falsas  concessões  de  diárias.  Ressalte-se  que  todas  ordens  bancárias  para 

pagamentos destas diárias (fls.306 à 350) tinham a assinatura de RYCHARDSON MACEDO (Ex-

Diretor  Geral  do  IPEM) e  de  AÉCIO ALUIZIO,  que  assinava  como o  responsável  pelo  setor 

financeiro do IPEM.  

II.3 DA OBTENÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ATRAVÉS DE FRAUDES EM 

LICITAÇÕES:

Outra prática desprezível de lesão ao erário se deu mediante farras homéricas nas 

contratações para aquisição de bens e serviços. Imperou o total desapreço e desapego à legislação 

vigente,  tendo estas sido regidas única e exclusivamente pelo interesse pessoal e particular dos 

agentes ora demandados. 

O panorama geral revela uma total ingerência dos acusados no sentido de fraudar 



os procedimentos administrativos referentes às licitações, muitas delas indevidamente dispensadas 

ou  inexigidas.  Quando  não  sumiram  do  órgão,  esses  processos  possuem  a  marca  comum  da 

desorganização, destinada a mascarar as ilegalidades, eis que prescindem da devida formalização e 

regular  instrução  (ausência,  muitas  vezes  dos  documentos  imprescindíveis,  comprovação  de 

regularidade  fiscal  dos  contratados,  tais  como ordens  de  pagamento,  notas  fiscais  e  termos  de 

recebimento do objeto da contratação, por exemplo). O Relatório de Auditoria nº PA - 810-005/2010 

elenca com precisão os incontáveis contratos e suas nefastas impropriedades.

Um caso peculiar, que merece ser destacado, é o seguinte: ante a iminência do 

término do prazo fixado no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre  o IPEM/RN e o 

Ministério Público do Trabalho, com a pretensão de regularizar relações empregatícias no âmbito da 

instituição, indevidamente realizadas mediante contrato de prestação de serviços e sem pagamento 

dos direitos trabalhistas devidos, houve a contratação emergencial da empresa FF Construções e 

Serviços Ltda – ME, de propriedade, nada mais, nada menos, de AÉCIO ALUÍZIO FERNANDES 

DE FARIA e  seu  irmão  ALLAN  ALUÍZIO  FERNANDES  DE FARIA.  Com isso,  AÉCIO 

retornou à autarquia como empregado terceirizado, contratado pela própria empresa de que é sócio, 

no cargo de auxiliar de contabilidade, para continuar a ser o responsável pelo setor financeiro do 

IPEM.

Como dito alhures, AÉCIO ALUÍZIO exercia suas funções no IPEM/RN como 

prestador de serviços, atuando especificamente como responsável direito pelo setor financeiro. Se a 

finalidade de lei (Lei 8.666/93), ao vedar a contratação de dirigentes de entidades e servidores é 

resguardar os princípios da moralidade pública e da isonomia,  há que se dizer que no caso em 

apreço estes foram frontalmente violados, pois RYCHARDSON, ADRIANO, DANIEL e AÉCIO, 

na  qualidade  de  agentes  públicos  do  IPEM/RN,  definiram o  destino  da  contratação com a  FF 

Construções e Serviços Ltda – ME, produzindo, assim, distorções de grande monta.  

Em razão disso,  estipularam valores  do contrato  ao  seu  bel  prazer,  o  que,  de 

acordo  com  as  ordens  bancárias  fornecidas  pelo  setor  financeiro  (já  que  nem  os  fiscais  do 

INMETRO responsáveis  pela  auditoria,  nem o  Ministério  Público,  tiveram acesso  ao  processo 

administrativo respectivo, que simplesmente foi extraviado, como demonstraremos mais adiante), 

totalizaram o montante de, pelo menos, R$ 364.322,68 (trezentos e sessenta e quatro reais, trezentos 

e vinte de dois mil e sessenta e oito centavos). 

Além disso, embora os sócios da FF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 



LTDA - ME tenham realizado a modificação na denominação social para FF CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME, em agosto de 2009, não houve alteração no objeto social da empresa em 

questão (fls. 363/370), de modo que a terceirização de serviços, nos moldes em que foi ajustada 

com o IPEM/RN,  não se  enquadra no rol  das  atividades  por ela  desempenhadas,  as  quais 

consistem, em sua grande parte, em serviços diretamente relacionados à engenharia. O relatório de 

auditoria multicitado dispõe sobre esse ponto:

“Em consulta efetuada junto ao  site  da Receita Federal, no documento de 

Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica,  verificamos  no  comprovante  de 

inscrição e de situação cadastral  da empresa FF Empreendimentos Ltda., 

que não consta atividade de contratação de pessoa para terceirização (...)”

Também houve completo desvirtuamento do instituto da terceirização, já que os 

contratados, em sua maioria, acaso tenham trabalhado efetivamente, isto se deu na atividade fim do 

IPEM e não na atividade meio, dentre outras muitas irregularidades. 

Tamanha é a mácula na contratação mencionada, que nem mesmo os acusados 

conseguem encobrir os seus desdobramentos. A exemplo disso, relevante comentar a falsidade das 

declarações prestadas por DANIEL VALE BEZERRA (fls. 538/539)15, em audiência realizada na 

sede da Promotoria do Patrimônio Público: 

“QUE era sua responsabilidade emitir pareceres de análise de processos de 

pagamento;  QUE  se  recorda  de  ter  feito  uma  análise  prévia  da 

contratação emergencial de terceirização de serviços para o IPEM no 

ano de 2009; QUE a análise prévia era referente ao lançamento da cotação 

de preços; Que não se recorda se este parecer era referente a contratação da 

empresa FF Empreendimentos  Ltda ou FF Construções  e  Serviços  Ltda; 

Que  o  encarregado  de  fazer  a  cotação  de  preços  no  IPEM  era  o  setor 

administrativo, cujo chefe era ADRIANO FLÁVIO;  Que se recorda que a 

empresa FF Construções e Serviços Ltda prestou serviços ao IPEM; Que 

acredita  que aproximadamente 20 pessoas  da FF Construções  e  Serviços 

Ltda trabalhavam no IPEM; Que este contrato emergencial não passava pela 

comissão de licitação; QUE a pesquisa de preços era feita  pelo setor  de 

compras do IPEM; QUE ADRIANO FLÁVIO era o responsável por este 

15  No dia 29/03/2011.



setor;  QUE ADRIANO FLÁVIO era cargo comissionado do IPEM; QUE 

ADRIANO FLÁVIO entrou na gestão de Rychardson em 2007 ou 2008; 

QUE  conhecia  AÉCIO  ALUÌZIO  do  IPEM;  QUE  AÉCIO  ALUÌZIO 

trabalhava no setor financeiro do IPEM; QUE não tinha nenhuma ligação 

pessoal ou familiar com AÉCIO ALUÌZIO ou ALLAN; QUE não teve 

nenhuma ligação pessoal com os dois  ;   QUE também conhecia ALLAN 

(irmão  de  AÉCIO  e  sócio  da  FF  Construções  e  Serviços  Ltda);  QUE 

ALLAN trabalhou um curto período  no IPEM; QUE ALLAN trabalhou no 

IPEM  antes  da  contratação  da  FF  Construções  e  Serviços  Ltda;   QUE 

tomou conhecimento após a contratação da empresa pelo IPEM que 

AÉCIO  ALUÌZIO  era  proprietário  da  empresa   FF  Construções  e 

Serviços Ltda;     QUE esta informação foi repassada pelo próprio diretor   

geral  do  IPEM  (Rychardson);  QUE  informalmente  questionou  tal 

contratação ao diretor geral do IPEM (Rychardson);   QUE Rychardson   

informou  que  no  entender  dele  não  existia  o  menor  problema  na 

contratação, pois a empresa apresentou o menor preço e AÈCIO não era 

funcionário  do  quadro  do  IPEM;  QUE  todos  no  IPEM  tiveram 

conhecimento  da  contratação  da  empresa  de  AÈCIO  (FF  Construções  e 

Serviços Ltda);  QUE AÈCIO continuou a trabalhar no IPEM enquanto a 

empresa dele era contratada; QUE a contratação da empresa SM Serviços 

foi feita da mesma forma que a da FF, ou seja, de forma emergencial; QUE 

paralelo as contratações emergenciais, estava em trâmite um procedimento 

ordinário  de  contratação;  QUE  a  SM  Serviços  apresentou  proposta  no 

procedimento  ordinário  e  emergencial;  QUE  deu  parecer  sobre  a 

possibilidade  de  contratação  emergencial  novamente,  com  algumas 

ressalvas;  QUE  neste  caso  a  empresa  SM  Serviços  foi  vitoriosa  na 

contratação  emergencial;  QUE  o  setor  administrativo  (ADRIANO 

FLÀVIO)  cuidava  das  contratações;  QUE  ADRIANO  FLÀVIO  fazia  o 

pedido de cotação e recebia as propostas; QUE ADRIANO FLÀVIO fazia 

uma mapa de apuração de preços e encaminhava ao Diretor Geral do IPEM 

(Rychardson)  para  que  este  decidisse;  QUE acredita  que  tal  fluxograma 

processual  também  foi  utilizado  na  contratação  da  FF  Construções  e 

Serviços Ltda;”

Ao  confrontar  o  teor  deste  relato  com  o  contrato  social  da  empresa  FF 



CONSTRUÇÕES  E  SERVIÇOS  LTDA  ME  (antiga  FF  CONSTRUÇÕES  E 

EMPREENDIMENTOS  LTDA –  ME),  revela-se  flagrante  a  inconsistência  das  alegações  de 

DANIEL VALE BEZERRA, eis que, em 06 de junho de 2007, o mesmo, na qualidade de advogado, 

subscreveu o ato constitutivo da sociedade referida (fls. 370), conforme documentação fornecida 

pela  Junta  Comercial  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte.  Desse  modo,  não  havia  como  ele  

desconhecer o fato de ALUÍZIO e ALLAN serem sócios da empresa. 

Ademais,  para  comprovar  a  promiscuidade  entre  AÉCIO  e  DANIEL VALE, 

corroborando a afirmação anterior, temos que este último era, inclusive, advogado particular de 

AÉCIO,  senão  vejamos  o  extrato  do  andamento  do  Processo  n.º  001.09.039792-5,  ação  de 

indenização ajuizada por AÉCIO ALUÍZIO contra a Cidade Verde Ltda:   

“Processo nº 001.09.039792-5 - Indenizatoria / Ordinario
Autor: Aécio Aluizio Fernandes de Faria
Advogado: Daniel Vale Bezerra, OAB 003.858/RN
Réu: Cidade Verde Ltda.
Ato ordinatorio: Nos termos e para os fins do art. 162, § 4º, do CPC, c/c o 

art.  4º,  VIII,  do  Provimento  nº  10/2005  -CJ/TJRN,  procedo  a  intimacao 

do(a)  autor(a)  para  o  seu  pronunciamento  sobre  a  contestacao  que  se 

encontra as fls. 145/158 dos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Natal/RN, 24 

de novembro de 2010. Ezequias Felix Bezerra Diretor de Secretaria - 3ª Vara 

Civel.”

Tanto  é  verdade  que  o  próprio  AÉCIO  ALUÍZIO  (fls.589)16 confirma  o 

conhecimento prévio de DANIEL VALE BEZERRA sobre o contrato social de sua empresa, ao 

asseverar:

“QUE conhecia DANIEL VALE,  pois  ele  era  advogado do IPEM.  QUE 

DANIEL VALE não ajudou a preparar o estatuto, mas deve ter dado alguma 

corrigida; QUE  a assinatura no contrato social da empresa FF Construções 

e Serviços é de DANIEL VALE; QUE Regina Maria era a contadora da 

empresa; QUE o estatuto foi preparado pelo depoente e por seu irmão que é 

sócio da empresa (Allan);  QUE a participação de DANIEL na empresa foi 

somente  na  assinatura  do  contrato  social; QUE  DANIEL  VALE  não 

16 Depoimento realizado em 15 de abril de 2011, na sala da 44ª Promotoria de Justiça.



interferiu em nenhum negócio da empresa; QUE depois que saiu do IPEM 

não teve mais contato com DANIEL.”

Ressalte-se que nas declarações prestadas, AÉCIO falta com a verdade no que diz 

respeito à circunstância de DANIEL VALE BEZERRA não ter interferido em nenhum negócio da 

empresa, quando este, na realidade, interveio significativamente na contratação dos seus serviços 

terceirizados pelo IPEM.

RYCHARDSON MACEDO (fls.  545/546),  em seu depoimento na Promotoria, 

prestou o seguinte esclarecimento sobre a contratação pelo IPEM da empresa de AÈCIO ALUIZIO 

(F.F. Construções e Serviços Ltda ME): 

“(..) QUE foi estipulado um prazo até o dia 30 de junho de 2009 pelo MPT 

para regularização dos funcionários do IPEM; QUE tentou realizar concurso 

público no órgão, mas não foi possível em virtude do Estado se encontra no 

limite  prudencial  da LRF; QUE em maio de 2009 foi  aberto um pregão 

presencial para contratar uma empresa terceirizada; QUE existiram alguns 

recursos e o pregão não foi finalizado a tempo; QUE antes do término do 

TAC com o MPT cancelou todos os contratos diretos; QUE determinou que 

fosse  realizada  uma  cotação  emergencial  para  contratar  uma  empresa 

terceirizada;  QUE teve um parecer jurídico, mas se lembra se foi antes 

da da abertura de contratação ou durante ou após a apresentação das 

propostas; QUE ADRIANO FLAVIO era o responsável por fazer a pesquisa 

entre as empresas que iriam competir; QUE depois de fazer a pesquisa de 

preços,   ADRIANO  FLAVIO  entregou  os  envelopes  lacrados  para  o 

depoente;  QUE  mais  de  dez  empresas  participaram  da  cotação;  QUE 

acredita que a cotação era para 30 ou 40 funcionários;  QUE abriu os 

envelopes  e  verificou  que  a  empresa  FF  Construções  e  Serviços  LTDA 

apresentou o menor preço; QUE não sabia que AÈCIO tinha uma empresa 

antes  da  contratação;  QUE  só  soube  que  a  empresa  FF  Construções  e 

Serviços  LTDA era  de  AÈCIO  e  ALLAN  quando  abriu  a  proposta  da 

empresa; QUE não se recorda se foi dado algum parecer jurídico sobre a 

legalidade da contratação da empresa FF Construções  e Serviços  LTDA; 

QUE  DANIEL  VALE  ponderou  que  a  empresa  vencedora  era  de 

AÈCIO  e  ALLAN;  QUE  contratou  a  empresa  FF  Construções  e 



Serviços LTDA, pois ela tinha apresentado o menor preço e AÈCIO já 

tinha sido demitido em junho de 2009 e não era mais funcionário do IPEM; 

(...)  QUE  quem  fez  a  seleção  de  funcionários  terceirizados  foi  a  FF 

Construções e Serviços LTDA;  QUE não se recorda quantos funcionários 

foram terceirizados pelo IPEM através da FF Construções e Serviços LTDA; 

QUE  verificando  os  nomes  presentes  na  lista  da  auditoria  do 

INMETRO (fls. 13/14) se recorda que estas pessoas foram terceirizadas 

pela FF Construções e Serviços LTDA: ADRIANO FLÁVIO, AÉCIO 

ALUIZIO, GILMAR LUCENA, REJANE DO NASCIMENTO; QUE após 

a  contatação  da  empresa  FF  Construções  e  Serviços  LTDA,  AÈCIO 

continuou a trabalhar no setor financeiro, QUE AÈCIO continuou a ser o 

responsável  pelos  pagamentos  através  do SIAF e  continuou a  assinar  as 

ordens bancários junto com o depoente;

   MARCOS MAIA CARNEIRO relata que RYCHARDSON era o encarregado de 

escolher os funcionários que iriam trabalhar na empresa terceirizada (fls. 709):

“QUE o contrato do declarante foi cancelado no final de 2009, pelo próprio 

diretor do IPEM, Richardson, tendo o mesmo comunicado ao declarante que 

a  partir  daquele  data,  ia  haver  uma licitação  e  os  funcionários  iriam ser 

contratados pela empresa vencedora e, que só ficariam os funcionários que 

ele Richardson achasse que deveriam ficar”  

Verifica-se que na contratação da empresa de AECIO ALUIZIO (FF Construções 

e  Serviços  LTDA) participaram diretamente  DANIEL VALE (ao  emitir  o  parecer  jurídico  que 

possibilitou  a  contratação),  ADRIANO  FLÀVIO  (ao  realizar  a  pesquisa  de  preços)  e 

RYCHARDSON  MACEDO,  ao  escolher  a  empresa  vencedora,  mesma  tendo  ciência  que  ela 

pertencia ao seu “testa de ferro” AÉCIO ALUIZIO. Do outro lado, foram diretamente beneficiados 

com a contratação: AÉCIO ALUIZIO (teve a sua empresa contratada,  além de retomar as suas 

antigas  funções  no  IPEM),  ADRIANO  FLAVIO  (passou  a  ser  contratado  pela  terceirizada)  e 

RICHARDSON MACEDO (passou a indicar as pessoas que deveriam trabalhar na terceirizada).   

 

Outro ponto nebuloso deste contrato diz respeito ao número de funcionários da 

empresa que prestavam serviço ao IPEM. Após vários ofícios enviados aos proprietários da empresa 

FF Construções e serviços Ltda (AÉCIO ALUÍZIO), este simplesmente não conseguiu remeter à 



Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público a relação de funcionários que trabalhavam 

no  IPEM e  o  referido  órgão  não  tem nenhum documento  ou  informação  sobre  o  controle  de 

frequência das pessoas contratadas pela terceirizada (fls. 261/262).

Note-se, ademais, que de acordo com o Ofício nº 60175/2011/RSAFG/RE (fls. 

359), da Coordenadoria de Sustentação ao Negócio – Gestão de Base de Dados RSAFG/RE, ao 

longo do período de atividade da FF Construções e Serviços Ltda ME (CNPJ 08.968.942/0001-70) 

- no ano de 2009 (de julho a dezembro), houve recolhimento de FGTS, de acordo com a tabela 

infra, que apresenta dados incompatíveis com a quantidade real de empregados terceirizados ao 

IPEM:

DATA E COMPETÊNCIA QUANTIDADE DE EMPREGADOS

22/09/09 - AGO/09 11

26/10/09 - SET/09 22

20/11/09 - OUT/09 24

09/12/09SET/09 2

09/12/09 - OUT/09 1

09/12/09 - NOV/09 30

07/01/09 - DEZ/09 26

Ao  tentar  analisar  o  processo  de  contratação  da  empresa  (FF  Construções  e 

Serviços LTDA), a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público foi informada de que o 

processo tinha sido extraviado ao ser remetido ao Tribunal de Contas do Estado, através do Ofício 

n. 030/2010-GD assinado por RICHARDSON MACEDO (fls. 626/627).

A resposta da diretora de expediente do TCE, Mayra Gomes Medeiros Galvão 

Pereira, para o suposto extravio do processo é elucidativa (fls.629) e junto com outros documentos 

enviados pelo TCE (fls.  630/634) evidenciam a tentativa de impedir que os órgãos de controle 

tivessem acesso ao documento:

“(...) O número do documento, por exemplo, inexiste no sistema. Além de 

sua ausência registral pode-se observar que o número a ele atribuído é por 

demais alto, ou seja, está numa casa bem superior a que o Tribunal estava a 

utilizar à época. O suposto documento recebeu o número 11.461/2010-TC 

quando sequer havia chegado à casa dos 4.000 (quatro mil).



Válido salientar ainda que a data de recebimento do documento é anterior a 

grifada em seu cabeçalho, além de que a rubrica ali exposta não confere com 

a de nenhum dos servidores desta Diretoria.

Outro  ponto  salutar  é  que  o  mencionado  documento  é  endereçado  ao 

Ilustríssimo Sr. Conselheiro Alcimar Torquato ao qual não compete o teor 

ali  proposto,  uma  vez  que  os  assuntos  inerentes  ao  IPEM/RN  são  de 

responsabilidade  da  2.ª  Câmara,  a  qual  não  integra  o  mencionada 

Conselheiro.

Pelo  incidir  demasiado  de  contradições  e  informações  infundadas  esta 

Diretoria, frisa seu esforça inexitoso, de modo que o    referido documento   

não fora entregue  ,   dispondo-se ao esclarecimento dos fatos no que couber.”

O  procedimento  que  retratava  a  contratação  da  empresa  FF  Construções  e 

Serviços LTDA foi extraviado com o intuito de encobrir as irregularidades praticadas através desse 

contrato.

Aliás, corroborando todas essas evidências de irregularidades, cumpre transcrever 

trechos do Relatório nº 01, da Receita Federal do Brasil, no tocante à empresa FF Construções e 

Serviços  Ltda  e  seu  sócio  principal,  AÉCIO  ALUÍZIO,  os  quais  retratam uma  movimentação 

financeira dessas duas pessoas absolutamente incompatível com suas respectivas declarações de 

rendimentos:

“1.5. AECIO ALUIZIO FERNANDES DE FARIA CPF N° 011.543.134-92

1.2.1.  Comparando  os  seus  rendimentos,  informados  nas  DIRPF  - 

Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, com a sua movimentação 

financeira,  retirada  da  CPMF  -  Contribuição  Provisória  sobre 

Movimentação  ou  Transmissão  de  Valores  e  de  Créditos  e  Direitos  de 

Natureza  Financeira  (débitos)  nos  anos-calendário  de  2006  e  2007  e  da 

Dimof  -  Declaração  de  Informações  sobre  Movimentação  Financeira 

(créditos) nos demais anos, temos o quadro a seguir: 

FONT
E REND. X MOV. FINANCEIRA ANO-CALENDÁRIO 

2006 2007 2008 2009 2010
DIRPF REND. RECEBIDOS DE PJ (R$) 17.500,00 22.879,46 56.430,00 15.000,00 22.440,00



REND. RECEBIDOS DE PF (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REND. ISENTOS (R$) 0,00 20.000,00 25.000,00
107.565,0

0 71.554,55

OUTROS (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RENDIMENTOS  (R$) 17.500,00 42.879,46 81.430,00
122.565,0

0 93.994,55

CPMF
/DIM

OF
MOV. FINANCEIRA (R$) 34.113,07 182.487,5

8
475.369,6

7
402.603,3

0 390.640,94

1.5.2. Nas suas  Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF 

referente aos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, informou possuir os 

seguintes bens:

DIRPF - ANO-CELENDÁRIO 2008
DISCRIMINAÇÃO DOS BENS EM 2007 EM 2008
POUPANCA OURO 0,20 0,20
OUROCAP MULT CHANCE 8,02 1.173,03
BB AG 3698-6 CC 9012-3 2.486,54 1.408,99

TOTAL 2.494,76 2.582,22
DISCRIMINAÇÃO DAS DIVIDAS EM 2007 EM 2008
CDC RENOVACAO BANCO DO BRASIL 749,72 607,49
BB CREDITO SALARIO 8.286,87 5.173,57
BB CREDIARIO 16.072,41 8.572,17
CDC AUTO FINANCE PRE CONTRATO 32060047102 HSBC EM 
18/10/2007 22.199,98 11.099,99

TOTAL 47.308,98 25.453,22

DIRPF - ANO-CELENDÁRIO 2009
DISCRIMINAÇÃO DOS BENS EM 2008 EM 2009
POUPANCA OURO 0,20 0,00
OUROCAP MULT CHANCE 1.173,03 0,00
BB AG 3698-6 CC9012-3 1.408,99 0,00
OUROCAP 200 ANOS PM 0,00 45,22
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CNPJ07.237.373/0001-20 0,00 175,47
CADERNETA DE POUPANCA - BRADESCO - 
CNPJ:060.746.948/0001-12 - AG:2134 CONTA: 23.630-6 0,00 2.752,14

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ:90.400.888/0001-42 - AG: 
0211-9 CC 6746765-7 0,00 697,31

SOCIO DA EMPRESA F. F. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA, CNPJ: 08.968.942/0001-70, COM 54% DO CAPITAL SOCIAL, 
SENDO 108.000 QUOTAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 1,00

0,00 108.000,00

TOTAL 2.582,22 111.670,14
DISCRIMINAÇÃO DAS DIVIDAS EM 2008 EM 2009
CDC AUTO FIANCE PRE CONTRATO 32060047102 HSBC EM 
18/10/2007 11.099,99 0,00

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ 90.400.888/0001-42, 0,00 8.412,46



CONTRATO: 984506155
CDC RENOVACAO BANCO DO BRASIL 607,49 37.540,85
BB CREDITO SALARIO 5.173,57 0,00
BB CREDIARIO 8.572,17 0,00

TOTAL 25.453,22 45.953,31

DIRPF - ANO-CELENDÁRIO 2010
DISCRIMINAÇÃO D0S BENS EM 2009 EM 2010
OUROCAP 200 ANOS PM 45,22 560,46
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CNPJ07.237.373/0001-20 175,47 0,52
CADERNETA DE POUPANCA - BRADESCO - 
CNPJ:060.746.948/0001-12 - AG:2134 CONTA: 23.630-6 2.752,14 0,00

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ:90.400.888/0001-42 - AG: 
0211-9 CC 6746765-7 697,31 0,00

SOCIO DA EMPRESA F. F. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA, CNPJ: 08.968.942/0001-70, COM 54% DO CAPITAL SOCIAL, 
SENDO 108.000 QUOTAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 1,00

108.000,00 108.000,00

TOTAL 111.670,14 108.560,98
DISCRIMINAÇÃO DAS DIVIDAS EM 2009 EM 2010
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ 90.400.888/0001-42, 
CONTRATO: 984506155 8.412,46 0,00

CDC RENOVACAO BANCO DO BRASIL 37.540,85 32.287,54
TOTAL 45.953,31 32.287,54

1.5.3.  Constam na DECRED - Declaração de Operações com Cartões de 

Crédito os seguintes pagamentos referentes a cartões de crédito:

ANO PAGAMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO
2008 5.047,72 
2009 10.922,80 
2010 18.738,44 

1.5.4.  Participa  como sócio da empresa  abaixo,  conforme informação do 

sistema CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica:

CNPJ EMPRESA DATA INÍCIO PER. VALOR (R$)
08.968.942/0001-

70
F F CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA 18/06/2007 54% 108.000,00

1.5.5. Analisando essas informações verificamos:

1. O  contribuinte  teve  movimentação  financeira  e  rendimentos  

declarados inferiores a 35 mil reais no ano-calendário de 2006;

2. A movimentação financeira de aproximadamente 182 mil reais no  

ano-calendário  de  2007  é  superior  ao  rendimento  declarado  de  

aproximadamente 43 mil reais;



A partir do ano-calendário de 2008, essas movimentação financeira passa  

dos  390  mil  reais  por  ano,  muito  superior  aos  rendimentos,  que  não  

ultrapassam 123 mil reais por ano”.

E ainda:

“2.6.  F  F  CONSTRUÇÕES  E  SERVIÇOS  LTDA  CNPJ  N° 

08.968.942/0001-70

2.6.1. Comparando faturamento informado na DIPJ ou na Dacon com a sua 

movimentação financeira informada na Dimof, temos o quadro a seguir, no 

qual verificamos que nos anos-calendário de 2008 e 2010 a movimentação 

financeira foi maior que o dobro da receita declarada:

ANO RECEITA CONHECIDA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DIPJ (R$) DACON (R$) DÉBITO (R$) CRÉDITO (R$)

2008 194.703,82 0,00 613.352,26 643.932,16
2009 1.074.455,05 0,00 1.710.493,26 1.809.654,92
2010 N. DISPONIVEL 706.490,91 1.994.702,51 1.978.935,31

Observe-se  que  AÉCIO  ALUÍZIO  teve  um  salto  significativo  em  sua 

movimentação financeira a partir de seu ingresso no IPEM, passando de apenas R$35.000,00 em 

2006,  para  cerca  de  R$182.000,00  em  2007,  o  que  era  incompatível  com  os  rendimentos 

formalmente percebidos da referida autarquia.

Ademais, quando passou a assinar as ordens bancárias juntamente com o Diretor-

Geral  RYCHARDSON,  nos  anos  de  2008  e  2009,  a  movimentação  financeira  do  mesmo  foi 

significativamente ampliada, para mais de R$400.000,00 por ano. Ressalte-se que a celebração do 

contrato fraudulento desse órgão com sua empresa FF Construções e Serviços Ltda somente se deu 

ao  final  de  2008,  e,  ademais,  que,  como  atestado  pela  Receita  Federal,  esta  movimentação  é 

absolutamente incompatível com os rendimentos percebidos no período.

Todavia, as fraudes perpetradas pelos ora investigados não param por aí. 

Igualmente merece evidência o caso do Auto Posto JR Ltda e  sua filial,  Auto 

Posto JR II, por ter aflorado nos inquéritos em curso na Promotoria do Patrimônio Público aspectos 

que revelam os vícios dessa contratação. De posse do contrato celebrado entre este estabelecimento 



e o IPEM, os auditores do INMETRO fazem comentários nada animadores, dentre os quais o de 

inexistência de assinaturas no instrumento contratual, data, publicação na imprensa oficial e análise 

prévia do setor jurídico, existência de várias notas fiscais sem que houvesse alguém atestado o 

recebimento do combustível adquirido, pagamento de despesa sem cobertura contratual e etc (fls. 

41 e 42 do Relatório PA - 810-005/2010).

Valendo-se  do  conhecimento  pessoal  mantido  com  ZULMAR  PEREIRA DE 

ARAÚJO, gerente comercial do AUTO POSTO JR II, localizado no bairro Pitimbu, em Natal/RN, 

RYCHARDSON MACEDO arquitetou mais uma fraude no IPEM/RN, desta feita para se beneficiar 

através  do  fornecimento  de  combustíveis  para  os  veículos  da  instituição,  contratação  esta  que 

chegou a atingir a importância de R$ 240.628,06 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e vinte e oito 

reais e seis centavos). Significativo é o elo existente entre eles, tanto que dois dos filhos do Sr. 

Zulmar, bem como sua nora, foram agraciados com empregos fantasmas, conforme relatado acima, 

muito embora o patriarca ateste com veemência que o AUTO POSTO JR efetivamente forneceu 

combustível ao IPEM/RN. Dessa forma, quase toda uma família foi instrumento para o desvio de 

verbas públicas oriundas do IPEM, por intermédio do seu então Diretor Geral, RYCHARDSON 

MACEDO. 

Rememore-se que, em diálogo travado entre RYCHARDSON e DANIEL VALE, 

em  28  de  março  de  2011,  acima  transcrito,  eles  demonstraram  grande  preocupação  com  a 

investigação levada a efeito pelo Delegado Matias Laurentino, tendo RYCHARDSON afirmado que 

o referido delegado estava “exagerando” e “acha que ele vai mexer também no ‘posto’”, que é 

justamente o AUTO POSTO JR.

Aliás, os dois filhos de ZULMAR (ZULMAR PEREIRA DA ARAUJO FILHO e 

ANA KEILA DANTAS  DE  ARAUJO)  afirmaram  que  o  posto  de  gasolina  em  que  seu  pai 

trabalhava não prestava serviços ao IPEM (fls. 710 e 713):

“QUE inquirido se tem conhecimento de que o posto de gasolina em que 

trabalhava  seu  pai  prestava  algum  serviço  ao  IPEM/RN,  diz  que  não” 

(ZULMAR PEREIRA DA ARAUJO FILHO, fls. 710)

“QUE inquirida se tem conhecimento de que o posto de gasolina em que 

trabalhava seu pai prestava algum serviço ao IPEM/RN, diz que não” (ANA 

KEILA DANTAS DE ARAUJO, fls. 713)    



Esta versão é corroborada pelo depoimento de ILDO PAULINO SOARES (fls. 

623), representante da empresa NATAL PREST LTDA, ao afirmar que os carros do IPEM eram 

abastecidos no Posto do Centro Administrativo: 

“QUE os carros do IPEM são abastecidos no posto do Estado, na marginal 

da  Br  101,  no  Centro  administrativo;  QUE presenciou  diversas  vezes  o 

abastecimento  dos  carros  do  IPEM  neste  posto,  pois  este  é  um  posto 

Petrobras(BR) e a empresa do depoente realiza a manutenção neste posto”.

Desse modo, evidencia-se que o contrato com o AUTO POSTO JR foi mais uma 

forma encontrada por RYCHARDSON para desviar recursos do IPEM.

As provas levantadas acima são capazes de ilidir proposições inverídicas postas 

pelo Sr. ZULMAR (fls. 572/573)17 em seu depoimento, cujo teor segue:

“QUE é gerente comercial do AUTO POSTO JR II; QUE também é seu 

representante legal por procuração outorgado por MANOEL VENÂNCIO 

RODRIGUES JÚNIOR; QUE a matriz do posto o é no município de Ceará-

Mirim/RN; QUE a filial onde  trabalha fica situado no bairro Pitimbu, nesta 

capital; QUE conhecia RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO antes 

da contratação do AUTO POSTO JR II pelo IPEM; QUE RYCHARDSON 

quando  adolescente  namorou  a  filha  do  declarante,  ANA  KALINE 

DANTAS DE ARAÚJO CAMILO; QUE hoje ANA KALINE é casada com 

outra  pessoa;  QUE  tem outros  três filhos;  ANA KARLA DANTAS DE 

ARAÚJO,  ZULMAR  PEREIRA DE  ARAÚJO  FILHO  e  ANA KEILA 

DANTAS  DE  ARAÚJO;  QUE  ANA  KEILA  e  ZULMAR  FILHO 

trabalharam  no  IPEM  na  época  de  RYCHARDSON  como  serviços 

prestados através de uma empresa contratada pelo IPEM; QUE seus filhos 

são  amigos  de  RYCHARDSON  DE  MACEDO  BERNARDO;  QUE 

RYCHARDSON, como pessoa física era cliente do AUTO POSTO JR II; 

QUE o declarante tomava conhecimento das licitações pelo pessoa do 

IPEM e às vezes através do próprio RYCHARDSON; QUE antes da 

gestão de RYCHARDSON não era fornecedor de combustíveis para o 

17  Em 14/04/2011.



IPEM; QUE possui cópias das licitações que participou e irá entregar esses 

documentos à Promotoria; QUE participou de umas três ou quatro licitações 

no IPEM; QUE seus concorrentes foram as empresas POSTO NATAL, que 

fica na esquina da Olinto Meira com a Alexandrino de Alencar e POSTO 

CIRNE da Prudente de Morais e um terceiro posto que não recorda o nome; 

QUE preencheu  pessoalmente  com a  sua  letra  a  nota  fiscal  nº  000788, 

datada  de  30/10/2009;  QUE  em  relação  a  essa  nota  fiscal,  antes  da 

expedição da nota o declarante entregava para o IPEM os documentos de 

controle do abastecimento (recibos);  QUE depois que o IPEM fazia esse 

controle,  ele  autorizava o pagamento e  o declarante emitia  a  nota;  QUE 

somente abastecia os veículos que vinham com autorização do IPEM; QUE 

não tinha o controle das placas dos carros que deveriam ser abastecimento 

(sic),  mas  reafirma  que  somente  abastecia  os  carros  apresentavam  a 

autorização por escrito do IPEM; QUE esses documentos equivalem a um 

“talão de pista”; QUE o posto entrega aos clientes do Posto, para pagamento 

no final do mês;  QUE o interesse o AUTO POSTO JR II  é  receber  e o 

declarante não possui a responsabilidade pelo fato de o pagamento ter sido 

feito  antes  da  emissão  da  nota  fiscal  nº  000788,  já  que  o  IPEM  havia 

recebido previamente os talonários de abastecimento naquele mês, conforme 

foi dito antes; QUE nega qualquer acerto ilícito com RYCHARDSON para 

contratação do AUTO POSTO JR II, seja para fornecimento de notas frias, 

seja para empregar os seus filhos como contrapartida de algum acerto, seja 

para abastecer carros particulares à conta do contrato celebrado como (sic) 

IPEM; QUE realmente forneceu o combustível discriminados (sic) nas notas 

fiscais; QUE todas as licitações que participou no IPEM, o AUTO POSTO 

JR II foi a empresa vencedora.”

Outro  exemplo  que  retrata  de  forma  cristalina  como  ocorriam as  fraudes  em 

licitação no IPEM pode ser verificada no Processo n. 024/2010 referente à contratação de serviços 

de lavagem geral nos carros do IPEM (fls. 421/430). As fraudes neste processo são variadas: não 

existiu nenhuma pesquisa de preço anterior, não existiu qualquer parecer jurídico sobre o processo, 

não existiu comprovação que alguma outra empresa teve ciência da licitação, não foi apresentado 

qualquer  documento  que  comprovasse  que  a  empresa  era  habilitada  a  contratar  com  o  Poder 

Público,  não existiu a assinatura de qualquer funcionário do IPEM no processo licitatório, 

apenas  as  assinaturas  do  Diretor  Geral  do  IPEM  (Rychardson)  e  do  responsável  pelo  Setor 



Financeiro (Aécio) autorizando a ordem de pagamento. 

Assim, existem provas cabais de que várias empresas eram utilizadas para ganhar 

licitações fraudulentas no IPEM, com total complacência da organização criminosa que dominava o 

órgão, sendo seus membros beneficiados pelos desvios em proveito próprio e alheio (peculato).

II.4 DA OBTENÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ATRAVÉS DE RECEBIMENTO DE 

“PROPINAS” ORIUNDAS DA ATIVIDADE DE (NÃO) FISCALIZAÇÃO:

O “esquema” montado para desviar recursos públicos do IPEM não se restringia 

às fraudes nas licitações,  aos recebimentos irregulares de diárias e à  existência de funcionários 

fantasmas. Muito provavelmente, o grande aporte de recursos era obtido através do pagamento de 

propina, com conhecimento do grupo próximo ao Diretor Geral (DANIEL, ADRIANO, AÉCIO e 

RHANDSON),  para  que  os  funcionários  do  IPEM  não  realizassem  fiscalizações  nos 

estabelecimentos ou não aplicassem as multas advindas dos autos de infrações lavrados, conforme 

relato dos funcionários do IPEM transcritos mais adiante.

Segundo  depoimento  prestado  na  sede  da  Promotoria  do  Patrimônio  Público, 

DORALICE BARBOSA GOMES (fls.564)18 confirma que o valor das multas era estipulado pelo 

Diretor Geral (RYCHARDSON) após passar pelo setor jurídico (DANIEL VALE) e que o roteiro da 

fiscalização do IPEM era autorizado pelo Diretor Geral (RYCHARDSON):

“(...)  QUE se  for  lavrado  um auto  de  infração pelo  metrologista,  este  é 

encaminhado para o protocolo que encaminha para o setor jurídico; QUE 

DANIEL  era  o  responsável  pelo  setor  jurídico;  QUE  o  setor  jurídico 

formaliza o processo; QUE o diretor geral é que determina o valor da multa 

a ser aplicada ao autuado; (…) QUE o roteiro de fiscalização era elaborado 

pela  coordenadoria  operacional  (Socorro  Freitas);  QUE o diretor  geral  é 

quem autoriza o roteiro proposto pela coordenadoria operacional.”

O ex-fiscal do IPEM, ERICK TEIXEIRA ARAÚJO (fls. 559) confirma que cabia 

ao Diretor Geral do IPEM estipular a multa para o auto de infração lavrado:

“QUE  na  fiscalização  de  qualidade,  quando  se  encontrava  alguma 

irregularidade, emitia-se um auto de infração; QUE era aberto um processo 

18  Em 17/05/2011.



administrativo no setor jurídico; QUE o autuado apresentava defesa (nota 

fiscal); QUE se ficasse confirmado a infração era aplicado uma multa; QUE 

o valor da multa era estipulado ou pela diretoria geral ou pela parte 

jurídica; Que era emitido um boleto bancário para o pagamento de multa;” 

Além  disso,  RYCHARDSON  foi  responsável  pela  significativa  mudança  na 

tramitação  dos  procedimentos  de  fiscalização  realizados  pelo  IPEM/RN,  sobretudo  no  que  diz 

respeito  à  atividade  de  metrologia  exercida  nos  postos  de  combustíveis  do  Estado do RN.  Os 

servidores incumbidos desta função foram unânimes em confirmar o efetivo afastamento deste tipo 

de  diligência.  De  acordo  com  o  depoimento  prestado  na  Promotoria  de  Justiça,  VICENTE 

ZACARIAS DA COSTA FILHO (fls. 565/566)19 esclarece a mudança de diretriz na fiscalização do 

IPEM quando RYCHARDSON passou a ser o Diretor Geral:

“(...) QUE o IPEM autorizava algumas empresas a fazer o consertos (sic) e 

manutenção de bombas de combustível; QUE quando o IPEM interditava 

uma bomba de combustível, o dono do posto ia até a oficina autorizada para 

realizar o conserto e a bomba já era liberada; QUE a oficina comunicava ao 

IPEM  para  verificar  se  o  conserto  foi  adequado;  QUE  na  gestão  de 

RYCHARDSON o procedimento foi  modificado; QUE quando ocorria  a 

interdição pela fiscalização do IPEM de uma bomba de combustível, só era 

liberado o conserto com autorização do diretor geral do IPEM; QUE o dono 

do posto de combustível teria que pedir autorização por escrito ao Diretor 

Geral do IPEM para que ele autorizasse que a oficina realizasse o conserto 

da  bomba  (combustível  ou  GNV); QUE  a  diferença  no  procedimento 

adotado por RYCHARDSON era que todo posto de combustível que tivesse 

uma bomba interditada teria que ir falar com o Diretor Geral do IPEM para 

pedir  autorização  para  realizar  o  conserto;  QUE  após  a  saída  de 

RYCHARDSON,  este  procedimento  deixou  de  existir,  não  precisando  o 

dono de posto de combustível pedir  autorização para conserto ao Diretor 

Geral  do  IPEM; QUE  RYCHARDSON  tinha  mais  contato  na  parte  de 

fiscalização dos postos de combustível com Pedro e Heriberto; ”

Nesse mesmo sentido,  é o relato do funcionário público PAULO PEPINO DE 

MACEDO (fls. 593)20, senão vejamos:
19  Colhido em 28/04/2011.
20  Em 17/05/2011.



“QUE sempre trabalhou na área de fiscalização como metrologista; QUE 

quando  Rychardson  passou  a  ser  o  diretor  geral  do  IPEM  continuou  a 

trabalhar na área de fiscalização/metrologista; QUE na época de Rychardson 

trabalhou mais  na  verificação de  balanças;  QUE foi  retirado  da  área  de 

fiscalização de posto de combustível; QUE tinham pessoas que trabalhavam 

no setor de fiscalização que foram contratadas para prestar serviço ao IPEM; 

QUE eram contratados para exercer a função de auxiliar de metrologista.”

Cumpre,  ainda,  transcrever  excertos  da  fala  do  servidor  CARLOS  ARTUR 

DUARTE PINTO (fls. 594)21, a seguir:

“QUE sempre trabalhou na área de fiscalização  como auxiliar técnico; QUE 

quando  Rychardson  passou  a  ser  o  diretor  geral  do  IPEM  continuou  a 

trabalhar  na  área  de  fiscalização  /metrologia;  QUE  trabalhava  na 

fiscalização  de  balança,  comércio  em geral,  posto  de  gasolina;  QUE na 

época de Rychardson trabalhou mais na verificação de balanças;  QUE foi 

retirado da área de fiscalização de postos de combustível;  QUE foram 

colocadas na fiscalização de postos de combustível pessoas da confiança do 

diretor geral; QUE acredita que as pessoas de confiança foram contratadas 

para prestar serviço ao IPEM;    QUE os servidores antigos do IPEM não   

chegavam nem perto da fiscalização dos postos de combustível; QUE 

Rychardson entregou o ofício 185/2007 – GDG para o depoente devolvendo 

o servidor para o IPEM/PB; QUE quando questionou com o Diretor Geral o 

motivo da devolução este afirmou que queria “colocar os seus”; (…)

Depreende-se  dessas  evidências  que  RYCHARDSON  articulou  dentro  da 

instituição meios para criar dificuldades às empresas sujeitas à fiscalização, objetivando vender-

lhes facilidades, o que criou uma atmosfera favorável ao atendimento dos seus interesses escusos, 

através do provável recebimento de vantagens indevidas. 

Dessa  forma,  a  mudança  na  tramitação  dos  procedimentos  de  fiscalização,  o 

afastamento dos metrologistas da atividade mais rentável aos seus olhos, qual seja, a de aferição de 

postos  de  combustíveis,  além  da  lotação  de  pessoas  de  sua  confiança  para  desempenhar  tais 

21  Colhido em 15/05/2011.



funções, revelam indícios fortes de que as vultosas quantias movimentadas por RYCHARDSON no 

exato período em que dirigiu o IPEM, conforme identificado pela Receita Federal e mais adiante 

melhor discriminado, tiveram origem, em boa parte, na exigência de “propina” a empresários. Diz-

se “em boa parte” justamente porque uma parcela razoável desses recursos ilícitos já teve a sua 

origem bem identificada, qual seja, o desvio de recursos através de servidores fantasmas, diárias 

fictícias, contratos fraudulentos para fornecimento de bens e serviços e obras superfaturadas. 

     O depoimento de PEDRO MAURICIO (fls. 547) reforça as informações já escritas 

acima: 

“QUE trabalhavam funcionários terceirizados na fiscalização de postos do 

IPEM;  Que não  se  recorda  do  nome dos  terceirizados;  Que  era  comum 

existirem muitas atuações nos postos de combustível; Que nunca ouviu falar 

de recebimento de propina por parte dos fiscais; Que a ordem de serviço era 

feito  na  coordenadoria  operacional  que  repassava  a  fiscalização;  Que  os 

fiscais seguiam o roteiro determinado pela coordenadoria operacional; Que 

o coordenador operacional era Socorro Freitas;  Que Rychardson assinava 

estas ordens de serviço; Que os fiscais seguiam o roteiro que tinha a 

concordância do Diretor Geral do IPEM;” 

ALEX  SANDRO  DE  BRITO  GALVÃO  ALMEIDA  (fls.  549)  ratifica  os 

depoimentos já colacionados aqui:

“QUE a fiscalização trabalha em dupla, com um metrologista e um auxiliar 

de  metrologista;  QUE o trabalhou com os  seguintes  metrologistas  Pedro 

Maurício,  Rosangela  e  Umbelina;  QUE  a  formação  da  equipe  de 

fiscalização era determinada por Rychardson; QUE a listagem dos postos 

a  serem  fiscalizados  era  determinada  pela  Coordenadora  Operacional 

(Socorro  Freitas);  QUE  já  ouviu  falar  da  Coordenadora  Operacional 

(Socorro Freitas) que o Diretor Geral tinha determinada que tais posto de 

combustível  (sic)  ;   QUE  com  mais  frequência  atuava  junto  com  o 

metrologista  Pedro  Maurício;  QUE  era  comum  encontrar  bomba  de 

combustível com problema mecânico (bomba velha), no interior; QUE na 

capital  era comum encontrar mangueira de combustível sem certificação do 

INMETRO, bomba com vazão alta; QUE era comum interditar bombas nos 



postos de combustível;  QUE o posto para ter  a bomba liberada teria que 

entrar com a oficina autorizada e credenciada pelo INMETRO para fazer o 

conserto; QUE a oficina credenciada poderia quebrar o lacre da fiscalização, 

consertar e colocar o lacre que ficaria no painel; QUE após o conserto a 

bomba  ficaria  liberada;  QUE  teve  uma  época  que  RYCHARDSON 

determinou que após o lacre efetuado pela fiscalização, só era liberado 

para a mecânica fazer o serviço após a autorização do Diretor Geral;” 

O depoimento de JOSÉ OLDECI BIDÔ (fls. 585) revela a prioridade dada pela 

gestão de RYCHARDSON à fiscalização dos postos de combustíveis:   

“QUE o roteiro de fiscalização era elaborado pela coordenadora operacional; 

QUE o diretor geral é quem aprova o roteiro proposto pela coordenadora 

operacional; QUE no período em que RYCHARDSON era diretor geral 

do IPEM foi dada uma prioridade maior para a fiscalização dos postos 

de  combustíveis;  QUE  tinham  postos  de  combustíveis  que  eram 

fiscalizados cinco vezes no ano; QUE existindo uma irregularidade, o fiscal 

fazia a interdição do instrumento e a autuação; QUE o auto era entregue na 

tesouraria; QUE ia ser formado um processo no setor jurídico; QUE o chefe 

do  setor  jurídico  era  DANIEL;  QUE  o  autuado  tinha  dez  dias  para 

apresentar a defesa; QUE caso a defesa fosse acatada, aplicava-se uma 

advertência; QUE se a defesa não fosse acatada, o procedimento ia para 

o  Diretor Geral  do IPEM para que este determinasse a multa  a  ser 

aplicada  ao  posto  de  combustível; QUE  todas  os  autos  de  infração 

lavrados  pelo  IPEM,  passavam  pelo  setor  jurídico  através  de  um 

processo e iam para o Diretor Geral aplicar a multa.”

O representante da empresa NATAL PREST LTDA, ILDO PAULINO SOARES 

(fls. 623), responsável pela manutenção nos postos de combustível, destaca a mudança introduzida 

por RYCHARDSON na fiscalização dos postos de combustível:

“QUE caso o fiscal do IPEM verifica-se alguma irregularidade na bomba, 

iria notificar o posto e a empresa que realizava a manutenção; QUE para a 

empresa  realizar  a  manutenção  da  bomba  de  combustível  era 

necessário uma autorização do Diretor Geral do IPEM para o conserto 



da bomba de combustível; Que enquanto não fosse dada a autorização 

pelo  Diretor  Geral  do  IPEM,  a  bomba  de  combustível  ficaria 

interditada;  Que acredita que este procedimento de pedir autorização ao 

Diretor Geral do IPEM para realizar o conserto da bomba de combustível 

começou em 2008;  Que antes não precisava de autorização de Diretor 

Geral do IPEM para realizar o conserto da bomba (...)”

  

Enquanto não fosse dada autorização para a manutenção da bomba interditada, o 

posto  não  poderia  utilizá-la,  gerando  um  prejuízo  considerável  para  o  dono  do  posto  de 

combustível, levando a surgir mais uma oportunidade para que o ex-Diretor Geral do IPEM exigisse 

uma vantagem indevida aos empresários.

Por  fim,  o  representante  legal  da  empresa  ELLOS  GAS  NATURAL  E 

TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA, ANTONIO ELOI DE MEDEIROS FILHO (fls. 624) destaca a 

abordagem realizada pela fiscalização do IPEM aos proprietários dos postos de combustível:

“QUE caso o fiscal do IPEM verificasse alguma irregularidade na bomba, 

iria  notificar  o  posto;  QUE o posto  comunica a  empresa para  realizar  o 

conserto; QUE na gestão anterior (RYCHARDSON) tinha que pedir uma 

autorização ao IPEM para que a sua empresa pudesse realizar a manutenção 

de correção do equipamento;  QUE a autorização só era dada, se o posto 

fiscalizado não tivesse nenhuma pendência com o INMETRO; QUE este 

procedimento  servia  para  forçar  o  dono  do  posto  a  realizar  uma 

negociação com o IPEM; QUE enquanto não fosse dado a autorização 

pelo Diretor Geral do IPEM, a bomba de posto de combustível ficava 

interditada; QUE este procedimento de pedir autorização ao Diretor Geral 

do IPEM para realizar o conserto da bomba de combustível começou na 

gestão de Rychardson;  QUE ouviu comentários de donos de postos de 

combustível  reclamando  da  fiscalização  do  IPEM  nos  postos 

reclamando que alguns fiscais  falavam o valor da multa do auto  de 

infração para o dono do posto; QUE o valor da multa é detreminado 

(sic) pelo setor jurídico e pelo Diretor Geral do IPEM;  QUE o chefe da 

fiscalização no IPEM na época de Rychardson era Socorro;”

 Deste modo, existem fundados indícios que a fiscalização do IPEM nos postos de 



combustível  tinha  o  intuito  de  possibilitar  que  o  Diretor  Geral  solicitasse  vantagem indevida 

(corrupção passiva) aos proprietários dos postos de combustível para retirar a multa ou diminuir 

seu valor, pois era de atribuição do Diretor Geral estipulá-la ou, ainda, desviar a fiscalização do 

IPEM dos postos de combustível, pois cabia ao Diretor Geral autorizar o roteiro dos fiscais.  

Dentro  deste  contexto  de  atividades  ilícitas  cometidas  em  detrimento  da 

Administração  Pública,  é  que  se  situa  a  necessidade  da  organização  criminosa  de  ocultar  ou 

dissimular a propriedade de bens provenientes destes crimes. Para esta finalidade foram criadas 

diversas empresas com o objetivo de “branquear/lavar” os recursos ilícitos, conforme será abordado 

a seguir. 

III – DA LAVAGEM DE DINHEIRO DOS VALORES DESVIADOS DO   IPEM/RN E DOS 

VALORES OBTIDOS ATRAVÉS DE “PROPINA”.

III. 1 DA FALTA DE PROPORÇÃO ENTRE A RENDA RECEBIDA POR RYCHARDSON E 

SEU INCREMENTO PATRIMONIAL.

Ao longo  do  período  compreendido  entre  2007  a  2010,  RYCHARDSON DE 

MACEDO BERNARDO desviou uma relevante quantidade de recursos públicos do IPEM/RN e, 

ainda,  muito  provavelmente,  obteve  recursos  através  de  exigência  de  “propina”  a  empresários 

norteriograndenses,  o que se notabilizou pelo seu visível crescimento patrimonial,  incompatível 

com os rendimentos legalmente por ele percebidos no desempenho de suas funções como Diretor 

Geral da autarquia referida, como por exemplo a aquisição de um veículo Land Rover Discovery 

TDV6 (fls.40) e de uma lancha de 7,35 metros e motor 250 HP (fls. 42/43), entre muitos outros 

bens.

Ressalte-se que o salário recebido pelo Diretor Geral do IPEM era incompatível 

com o padrão de vida que RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO passou a ostentar. Em 

2007, entre salário e diárias, o Diretor Geral do IPEM recebeu oficialmente deste órgão a quantia de 

R$ 49.706,47 (quarenta e nove mil, setecentos e seis reais e quarenta e sete centavos), em 2008 

recebeu R$ 26.193,46 (vinte e seis mil, cento e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), em 

2009 recebeu R$ 52.834,11 (cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e onze centavos) 

e em 2010 recebeu R$ 18.393,22 (dezoito mil, trezentos e noventa e três  e vinte e dois centavos), 

conforme documentação enviada pelo IPEM (fls. 100 à 205).



 Outro  detalhe  impede  a  possível  justificativa  do  crescimento  patrimonial  de 

RYCHARDSON. Apesar  do mesmo ser  advogado antes  de ser  Diretor  Geral  do IPEM, ao ser 

nomeado para o cargo, este se tornou impedido para advogar, ou seja, ele estava totalmente proibido 

de advogar, mesmo em causa própria, por ser ocupante do cargo de direção na autarquia estadual,  

conforme estatuto da OAB: 

Art. 27. A incompatibilidade determina a proibição total, e o impedimento, a 

proibição parcial do exercício da advocacia.

Art.  28.  A advocacia  é  incompatível,  mesmo  em causa  própria,  com as 

seguintes atividades:

(…)

III  –  Ocupantes  de  cargos  ou  funções  de  direção  em  Órgãos  da 

Administração  Pública  direta  ou  indireta,  em suas  fundações  e  em suas 

empresas controladas ou concessionárias de serviço público.

  As  tabelas  adiante  retratam  sobremaneira  a  incompatibilidade  da  movimentação 

financeira nas contas bancárias mantidas por RYCHARDSON, a partir de um cotejo com a sua 

declaração anual de renda, documentos fornecidos pela Receita Federal do Brasil, mediante quebra 

de sigilo fiscal deferido pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Natal/RN. 

RICHARDSON BERNARDO -  Movimentação Financeira 2006

Não consta registro de DIMOF(declaração de Informações sobre movimentação financeira) para este contribuinte em 

2006.

RICHARDSON BERNARDO -  Movimentação Financeira 2007

Instituição Financeira Operação de Crédito Operação de Débito Renda Declarada IRPF

BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A.

TOTAL R$ 90.719,57 R$ 54.596,39

Ano Calendário 

2007

RICHARDSON BERNARDO -  Movimentação Financeira 2008

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

BANCO ITAU AS R$ 193.662,00 R$ 194.693,00 R$ 60.000,00

Ano Calendário 

2008
BANCO SANTANDER AS R$ 248.789,21 R$ 230.842,65

RICHARDSON BERNARDO - Movimentação Financeira 2009

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF 

BANCO ITAU AS R$ 1.227.713,29 R$ 827.619,15 R$ 68.400,00



Ano Calendário 

2009

BANCO SANTANDER 

BRASIL AS

R$ 205.804,05 R$ 207.105,23

RICHARDSON BERNARDO - Movimentação Financeira 2010

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

BANCO DO BRASIL SA R$ 128.874,42 R$ 128.757,66 Não informado

Ano Calendário 

2010
ITAU UNIBANCO SA R$ 388.379,08 R$ 354.164,45

BANCO SANTANDER 

BRASIL AS

R$ 64.013,26 R$ 64.763,92

RYCHARDSON  teve  um  acréscimo  desproporcional  em  suas  movimentações 

financeiras,  incompatível  para  qualquer  funcionário  público  honesto,  mormente  pelo  fato  de 

perceber rendimentos somente do IPEM, entre 2007 e início de 2010. 

Observe-se que ao fim do ano de 2006, este não teve qualquer movimentação 

financeira. Em 2007, ano em que assumiu a Direção-Geral do IPEM, teve um incremento sutil em 

sua movimentação financeira, pouco maior que os rendimentos percebidos do referido órgão. Mas, 

a partir de 2008, quando a sua liderança estava consolidada no IPEM e na organização criminosa 

em comento, teve um verdadeiro salto em sua movimentação financeira, passando a movimentar em 

suas contas bancárias cerca de R$800.000,00 em 2008, e cerca de R$1.000.000,00 em 2009, tendo 

como única fonte lícita de renda, os valores recebidos pelo IPEM.  

Mas há outra informação especialmente relevante. É que, com a sua exoneração 

do  IPEM,  em  meados  do  início  de  2010,  observamos  um  decréscimo  significativo  em  sua 

movimentação bancária, passando de mais de um milhão de reais no ano de 2009, para pouco mais 

de quinhentos mil reais em 2010, revelando que a “fonte” de recursos fáceis e abundantes estava 

secando.  Não obstante isto,  o mesmo continuou a ostentar uma movimentação muito acima da 

média  dos  potiguares  (pois,  como  visto,  em 2010  movimentou  cerca  de  R$500.000,00,  o  que 

representa uma média mensal de mais de R$40.000,00 de renda, montante somente alcançado por 

grandes  executivos  e  experimentados  empresários  de  sucesso),  valores  estes  resultantes  da 

administração das empresas adquiridas através de processos rudimentares de lavagem de dinheiro, 

todas em nome de familiares “laranjas” ou parceiros na empreitada criminosa.

Destaque-se, também, o fato de que RYCHARDSON não é proveniente de uma 

família  abastada,  de forma que seu patrimônio  não poderia  ser  justificado senão por  meio  das 

práticas ilícitas realizadas no âmbito do IPEM ou em razão de recursos provenientes de concussão. 

Muito  ao contrário.  A residência  anterior  da família  MACEDO BERNARDO era  no bairro do 



Pitimbu, conjunto habitacional notadamente habitado por famílias de classe média, muito distantes 

do universo de recursos obtidos pelos membros dessa família no período em questão, como mais 

adiante será melhor discriminado.   

Verifica-se  que  os  valores  percebidos  por  RYCHARDSON  MACEDO  foram 

ocultados até mesmo da Receita Federal. Comparando os valores declarados com as informações do 

dossiê  integrado  da  Receita  Federal,  percebe-se  uma  acentuada  disparidade  de  recursos  que 

passaram por suas contas, sem qualquer justificativa, conforme tabela abaixo:

Ano Valores recebidos 
do IPEM

Valores declarados a 
Receita Federal (IR)

Valores 
movimentados em 

conta corrente

Diferença entre os valores declarados 
a Receita Federal e os valores 

movimenta -dos em conta corrente

2007 R$ 49.706,47 R$ 54.596,39 R$ 90.719,57 R$ 36.123,18

2008 R$ 26.193,46 R$ 60.000,00 R$ 425.535,65 R$ 365.535,65

2009 R$ 52.834,11 R$ 68.400,00 R$ 1.034.724,38 R$ 966.324,38

2010 R$ 18.392,22 R$ 547.676,03

Visualizando as operações com cartão de crédito, reforça-se a grande disparidade 

entre o que foi gasto e o salário que este recebia do IPEM : 

ANO 2009 BANCO SANTANDER 
JANEIRO R$ 989,22
FEVEREIRO R$ 1.127,67
MARÇO R$ 1.153,58
ABRIL R$ 2.051,89
MAIO R$ 1.044,89
JUNHO R$ 5.803,38
JULHO R$ 6.407,44
SETEMBRO R$ 6.196,49

OUTUBRO R$ 5.936,36

DEZEMBRO R$ 8.024,15

ANO 2010 BANCO DO BRASIL BANCO ITAUCARD BANCO SANTANDER

JANEIRO R$ 606,66

FEVEREIRO R$ 10.630,26 R$ 3.383,60

MARÇO R$ 11.226,31 R$ 2.508,74

ABRIL R$ 8.472,24 R$ 1.976,81

MAIO R$ 9.130,23 R$ 2.401,43

JUNHO R$ 5.260,68 R$ 3.846,16

JULHO R$ 2.977,15 R$ 19.931,27 R$ 2.001,06

AGOSTO R$ 1.030,88 R$ 18.332,76 R$ 1.963,11

SETEMBRO R$ 1.884,26 R$ 16.107,47 R$ 2.145,84



OUTUBRO R$ 1.090,22 R$ 46.936,07 R$ 3.107,16

NOVEMBRO R$ 7.895,06 R$ 84.426,89 R$ 5.508,16

DEZEMBRO R$ 1.715,06 R$ 17.361,99 R$ 1.784,83

De outro giro, as evidências reunidas a partir dos dados enviados pela Receita 

Federal demonstram que RYCHARDSON nunca possuiu fonte lítica de renda capaz de justificar os 

valores movimentados em suas contas e sequer suas despesas ordinárias com cartão de crédito.  

No  Relatório  n.º  01,  elaborado  pela  Delegacia  da  Receita  Federal  de  Natal, 

constante dos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, Processo nº 0100898-

06.2011.8.20.0001,  em  que  foram  analisados  os  dados  econômico-fiscais  referentes  aos 

demandados,  está plenamente ratificado o flagrante descompasso entre as declarações de renda, 

bens e movimentação financeira de  RYCHARDSON MACEDO BERNARDO. Adiante, seguem 

transcritos trechos do aludido relatório, senão vejamos:

“1.2. RYCHARDSON MACEDO BERNARDO CPF N° 913.961.904-49 

1.2.1.  Comparando  os  seus  rendimentos,  informados  nas  DIRPF  -  
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, com a sua movimentação  
financeira,  retirada  da  CPMF  -  Contribuição  Provisória  sobre  
Movimentação  ou  Transmissão  de  Valores  e  de  Créditos  e  Direitos  de  
Natureza Financeira (débitos) nos anos-calendário de 2006 e 2007 e da  
Dimof  -  Declaração  de  Informações  sobre  Movimentação  Financeira  
(créditos) nos demais anos, temos o quadro a seguir:   

FONTE REND. X MOV. FINANCEIRA ANO-CALENDÁRIO 
2006 2007 2008 2009 2010

DIRPF

REND. RECEBIDOS DE PJ (R$)

OMISSO

 54.596,39 65.000,00 65.000,00

OMISSO
REND. RECEBIDOS DE PF  (R$)  0,00 0,00 8.400,00
REND. ISENTOS  (R$)  0,00 4.720,00 2.212,50
OUTROS  (R$)  0,00 0,00 0,00
TOTAL RENDIMENTOS  (R$)  54.596,39 69.720,00 75.612,50

CPMF/DIMO
F MOV. FINANCEIRA  (R$) 0,00 90.719,57 425.535,65 592.744,09 547.686,03

1.2.2. Apesar de não ter entregue DIRPF referente ao ano-calendário de  
2010,  encontrando-se  omisso,  fontes  pagadoras  informaram na  DIRF –  
Declaração  de  Imposto  de  Renda  na  Fonte  pagamentos  ao  Sr.  
RYCHARDSON MACEDO BERNARDO, conforme a seguir:

ANO NOME DECLARANTE REND. (R$) IRRF (R$)

2010
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN 33.871,75 5.326,40
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO RIO GRANDE DO NORTE 24.167,00 5.065,62

TOTAL 58.038,75 10.392,02
  



1.2.3. Nas suas  DIRPFs referente aos anos calendários de 2008 e 2009,  
informou possuir os seguintes bens:

DIRPF - ANO-CELENDÁRIO 2009
DISCRIMINAÇÃO DOS BENS EM 2008 EM 2009
DINHEIRO EM COFRE. 0,00 20.000,00

1.2.4.  Analisando  outras  informações  em  poder  desta  Delegacia,  
verificamos  que  o  Sr.  RYCHARDSON  MACEDO  BERNARDO  
possui/possuiu outros bens que não constam das suas DIRPFs, conforme  
descrevemos a seguir:

1.2.4.1.  Adquiriu os veículos abaixo relacionados,  conforme informações  
retiradas de Notas Fiscais eletrônicas enviadas pelos vendedores para o  
Sped - Sistema Público de Escrituração Digital:

   
NOME VENDEDOR DESC. DA MERCADORIA N° 

NO. DATA VALOR(R$)

PG PRIME AUTOMOVEIS LTDA DISCOVERY 4 TDV6 3.0 SE 2706 07/10/2010 220.000,00
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA KOMBI STANDARD 1 4 16561 02/03/2010 42.500,00

TOTAL 262.500,00

1.2.4.2.  Em  pesquisa  realizada  no  sistema  Renavam,  em  17/08/2011,  
verificamos que os veículos listados a seguir, estão registrados no nome do  
contribuinte:

VEÍCULO PLACA ANO ULTIMA 
ATUALIZAÇÃO GRAVAME

VW/KOMBI NNM4062 2010 31/03/2010 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
I/LR DISCOVERY 4 3.0 SE NNU9111 2010 21/10/2010 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CITROEN/JUMPER M33M 23S NOE9532 2011 29/04/2011 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1.2.5.  Além  dessas  aquisições,  constam  na  DECRED  -  Declaração  de  
Operações com Cartões de Crédito os seguintes pagamentos referentes a  
cartões de crédito:

ANO PAGAMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO
2009 38.735,07 
2010 295.642,36 

2.2.6.Analisando essas informações verificamos:

• O  contribuinte  não  teve  movimentação  financeira  no  ano-
calendário de 2006;
• A movimentação financeira de aproximadamente 90 mil reais no  
ano-calendário de 2007 é pouco superior ao rendimento;
• A partir do ano-calendário de 2008, essa movimentação financeira  
passa dos 400 mil reais por ano, muito superior aos rendimentos, que não  
ultrapassam 76 mil reais por ano;
•  Adquiriu 02 veículos, sendo um de luxo, e pagou R$ 295.642,36 a  
operadoras de cartão de crédito no ano-calendário de 2010, para qual não  



entregou DIRPF.” (Grifos Acrescidos)  

 III. 2 DA CRIAÇÃO DE EMPRESAS PARA LAVAGEM DOS RECURSOS 

ILICITAMENTE AUFERIDOS POR RYCHARDSON.

 O presente relato deve ser analisado dentro de um contexto de criação de empresas 

com o intuito inequívoco de “branquear” o dinheiro auferido ilicitamente por RYCHARDSON. A 

grosso modo, RYCHARDSON:

a)  utilizou  estas  pessoas  jurídicas  para  ocultar  seu  patrimônio,  protegendo-o 

contra investidas dos órgãos persecutórios;

b) utilizou-se destas empresas para movimentar os valores provenientes de seus 

crimes,  passando  a  auferir  renda  proveniente  dos  lucros  obtidos  por  essas  empresas,  que, 

atualmente, operam de forma aparentemente legal.

 Tendo  em vista  que  os  recursos  utilizados  na  constituição  dessas  empresas  tem 

origem ilícita, RYCHARDSON sempre ocultava a verdadeira propriedade destas, colocando-as em 

nome de terceiros, de maneira a dificultar que suas atividades ilícitas fossem descobertas.

  Consta que RYCHARDSON, auxiliado por “testas de ferro”, entre os anos de 2009 a 

2011, ocultou e dissimulou a natureza, origem, movimentação e propriedade de bens, direitos e 

valores provenientes direta e indiretamente dos crimes antecedentes mencionados no tópico acima, 

por meio da empresas R & A COMÉRCIO DE VEÍCULOS (Platinum Automóveis),  aberta em 

04/03/2009 (fls.  49), RJ  MACEDO  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  LTDA (Supermercado  É 

SHOW) aberto em 16/11/2009 (fls. 48), RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO ME (Casa do Pão 

de Queijo no Carrefour) aberta em  18/11/2009 (fls. 50) e PIAZZALE MALL RESTAURANTE 

aberta em  16/03/2010 (fls. 45). Vejamos separadamente os fatos criminosos envolvendo cada uma 

destas empresas.

III. 2.1 DA CRIAÇÃO DE EMPRESA   R & A COMÉRCIO DE VEÍCULOS (Platinum   

Automóveis)   PARA LAVAGEM DOS RECURSOS ILICITAMENTE AUFERIDOS.  

 Como uma das formas de “justificar” a origem ilícita dos seus bens, RYCHARDSON 

e RHANDSON (o arrecadador dos salários dos funcionários fantasmas) criaram a empresa R & A 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS (Platinum Automóveis)  no ano de 2009.  Tal  empresa  foi  criada, 



dentro  do  contexto  de  “lavagem”  dos  ativos  ilícitos  pelos  irmãos  mencionados  acima, 

“esquentando”  suas  receitas  de  procedência  criminosa,  bem como  permitindo  a  utilização  das 

contas bancárias desta empresa para movimentar quantias ilícitas.

 A finalidade inicial ao criar a empresa em testilha – há outras, como veremos abaixo, 

todas relacionadas ao branqueamento de valores – foi de justificar os valores auferidos ilicitamente 

à época em que o primeiro dirigia o IPEM. 

 Como RYCHARDSON não possuía  fontes  lícitas  para  justificar  a  origem destes 

valores como sendo próprios, criou uma empresa. 

 Para tanto, RYCHARDSON, auxiliado por seu irmão RHANDSON e por ACÁCIO 

ALLAN FERNANDES FORTES, criou a empresa R & A COMÉRCIO DE VEÍCULOS – CNPJ 

10.671.118/0001-03. 

 Em um primeiro momento, integravam o quadro societário da empresa RHANDSON 

e ACÁCIO. Constituíram-na em março de 2009 com capital social de R$ 10.000,00 dividido em 

10.000 cotas, sendo 5.000,00 para RHANDSON e 5.000,00 para ACÁCIO (fls. 90/93).

 Em  11  de  janeiro  de  2010  houve  a  1ª  Alteração  Contratual  (fls.  94/96), 

permanecendo o mesmo capital social, mas substituindo ACACIO por JOSÉ BERNARDO (pai de 

RYCHARDSON  e  de  RHANDSON),  com  distribuição  das  cotas  da  sociedade,  passando 

RHANDSON a deter 9.500 cotas e JOSÈ BERNARDO, a deter 500 cotas.

 

 A partir de então, a distribuição societária passou a ser 95% para RHANDSON e 5% 

para JOSÉ BERNARDO.

  O capital social da empresa é de meros R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que leva a 

pensar  que  esta  empresa  tem um volume pequeno de  transações  bancárias,  mas  este  fato  será 

desconstruído a seguir, quando passarmos a verificar a movimentação bancária desta empresa. 

Esta  empresa,  com baixo  capital  social,  movimentou  quantias  milionárias  em 

apenas dois anos de atividades. Em 2009, movimentou em suas contas correntes a quantia de R$ 

7.018.548,60 (sete milhões, dezoito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) e 

em 2010, a impressionante quantia de R$ 17.265.115,83 (dezessete milhões, duzentos e sessenta e 



cinco mil, cento e quinze reais e oitenta e três centavos).

R & A COMÉRCIO DE VEÍCULOS (Platinum Automóveis)

ANO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA VALOR

2009 BANCO DO BRASIL R$ 2.616.061,09

2009 BRADESCO R$ 4.402.487,51

2010 BANCO DO BRASIL R$ 4.953.622,48

2010 ITAÚ R$ 7.750.088,08

2010 BRADESCO R$ 7.561.405,27

Ao visualizar a declaração de imposto de renda da empresa para o ano de 2009, 

ela simplesmente não declara nenhum lucro obtido, apesar da larga movimentação bancária que 

a mesma teve em suas contas correntes.

É  no  mínimo  estranho  que  uma  microempresa  (R  &  A  COMERCIO  DE 

VEICULOS LTDA – ME) que comercializa em sua grande maioria veículos populares e usados 

tenha movimentado tamanha quantidade de recursos.

Apesar de RYCHARDSON não constar formalmente como sócio da empresa, em 

um diálogo entre RHANDOSN e BARTOLOMEU, este faz menção a negócios realizados com a R 

& A e intermediados por RYCHARDSON, mostrando que ele é o sócio oculto da empresa e que não 

está atuando mais efetivamente a frente desta empresa, em virtude das outras três empresas que este  

abriu com intuito de branquear seu dinheiro:

07/04/2011 - RHANDSON X DICKSON ( 84 9108 5116) - DICKSON, que 
é  amigo  de  BARTOLOMEU,  liga  para  RHANDSON  pedindo  que  o 
ajudasse  com  um  carro  que  foi  apreendido  em  uma  blitz.  DICKSON 
comenta  que  RICHARDSON  estaria  trabalhando  no  DETRAN,  mas 
RHANDSON logo diz que na verdade quem está lá é ÉRICO. RHANDSON 
fala que quem deveria ter ido era ele mesmo para a vaga na coordenação de 
habilitações,  porém por algum motivo de acerto com a Governadora e o 
deputado GILSON MOURA, ainda não tinha dado certo. DICKSON insiste 
dizendo que RICHARDSON tem conhecimento dentro do DETRAN e passa 
a placa do Celta MYM 8858, com o intuito de que possa negociar pagando 
pelo menos o IPVA para retirar o carro de lá, pois o valor total estaria em 
mil e quinhentos reais, com multa e impostos. RHANDSON diz que vai ver 
o que pode ser feito e pede que ligue no outro dia para saber de alguma 
novidade. Em seguida DICKSON passa o telefone para BARTOLOMEU. 
BARTOLOMEU  diz  que  precisa  manter  contato  com  RHANDSON, 
pois precisa fazer uma parceria, já que RICHARDSON anda afastado 
com outros compromissos. RHANDSON confirma que depois entra em 
contato com ele.



A R & A COMÉRCIO DE VEÍCULOS (Platinum Automóveis) tem uma lancha 

em seu nome, mas na verdade ela é utilizada por RYCHARDSON. Como forma de retirar todo e 

qualquer  bem  de  seu  nome,  RYCHARDSON  se  desfez  da  lancha  que  ele  utilizava  de  nome 

“MACEDO” (fls. 61) adquirida em junho de 2008 (fls. 42/43). A nova lancha adquirida por ele se 

chama “VEGAS” e está em nome da empresa R & A COMÉRCIO DE VEÍCULOS (fls. 86/87).

A utilização  da  referida  lancha  por  RYCHARDSON  foi  captada  em um dos 

diálogos interceptados: 

27/03/2011 - MARIA DAS GRAÇAS X KÁLITA (84 8855 4205) - MARIA 

DAS GRAÇAS liga para KÁLITA dizendo que está no CPQ (Casa do Pão 

de Queijo) para fazer as contas do que é dela.  MARIA DAS GRAÇAS 

confirma que RICHARDSON deve ter ido passear de lancha.

 

Assim,  além de  influenciar  nos  negócios  da  empresa,  RYCHARDSON  ainda 

utilizou a empresa para colocar a lancha no nome desta.

Ademais, conforme veremos mais adiante, as fontes de renda de RHANDSON, 

irmão de RYCHARDSON, são absolutamente incompatíveis com a sua movimentação financeira e 

com a movimentação da empresa R & A COMÉRCIO DE VEÍCULOS. 

III. 2.1.1 DA PARTICIPAÇÃO DE JOSÉ BERNARDO E DE RHANDSON ROSÁRIO NA 

CRIAÇÃO DE EMPRESA   R & A COMÉRCIO DE VEÍCULOS (Platinum Automóveis)  .  

JOSÉ BERNARDO, pai do ex-diretor do IPEM RYCHARDSON DE MACEDO 

BERNARDO, segundo dados do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS) não 

possuiu nenhum vínculo empregatício até a presente data (fls. 83).  

Além de  não  ter  nenhum emprego  formal,  JOSÉ  BERNARDO  não  utiliza  o 

sistema  bancário,  visto  que  não  foi  registrada  nenhuma  movimentação  financeira  pelo  dossiê 

integrado da Receita Federal. O quadro infra apresenta um apanhado das suas finanças:

JOSÉ BERNARDO - Movimentação Financeira

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF



Não consta registro de DIMOF para este contribuinte R$ 0,00 

Ano Calendário 2006

Não consta registro de DIMOF para este contribuinte R$ 2.790,00

Ano Calendário 2007

Não consta registro de DIMOF para este contribuinte Não informado

Ano Calendário 2008

Não consta registro de DIMOF para este contribuinte R$ 19.200,00

Ano Calendário 2009

Não consta registro de DIMOF para este contribuinte Não informado

Ano Calendário 2010

Observe-se  que,  ao  longo  dos  últimos  anos  este  não  manteve  qualquer 

movimentação financeira e após a constituição desta empresas e das outras que passou a figurar 

como  sócio,  não teve  qualquer  movimentação  bancária,  aliás  nem  conta  bancária  JOSE 

BERNARDO possui.  

Resta, portanto, evidenciado que JOSÉ BERNARDO vem a ser um mero “testa de 

ferro”  nas  empresas  de  seus  filhos,  sendo  mais  um  componente  do  núcleo  operacional  da 

organização criminosa, destinado à lavagem de dinheiro dos recursos obtidos ilicitamente por seus 

filhos. É o que se extrai do diálogo mantido entre RICHARDSON e RHANDSON, onde o primeiro  

deles solicita a documentação do pai para que este integre um novo negócio:

27/03/2011  –  15h40min56s -  RICHARDSON  liga  para  RHANDSON 

pedindo a ele a documentação necessária para abrir a empresa e também a 

documentação do pai deles.

Tais  afirmativas  são  corroboradas  pelo  Relatório  n.  01  da  Receita  Federal  do 

Brasil, constante dos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, Processo nº 

0100898-06.2011.8.20.0001, cujo trecho atinente a José Bernardo está abaixo transcrito:

“1.3. JOSE BERNARDO CPF N° 043.984.674-91:

1.3.1. Comparando os seus rendimentos, informados nas Declarações de  

Imposto  de  Renda  Pessoa  Física  –  DIRPF,  com  a  sua  movimentação  

financeira,  retirada da Declaração de Informações  sobre Movimentação  

Financeira - DIMOF, temos o quadro a seguir:   



FONTE RENDIMENTOS X MOV. FINANCEIRA ANO-CALENDÁRIO 
2008 2009 2010

DIRPF

REND. RECEBIDOS DE PJ (R$)

OMISSO

0,00 0,00
REND. RECEBIDOS DE PF  (R$) 19.200,00 22.400,00
REND. ISENTOS  (R$) 0,00 0,00
OUTROS  (R$) 0,00 0,00
TOTAL RENDIMENTOS  (R$) 19.200,00 22.400,00

DIMOF MOV. FINANCEIRA (CRÉDITOS)  (R$) 0,00 0,00 0,00

1.3.2. Nas suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF  

referente  aos  anos  calendários  de  2009  e  2010,  visto  que  é  omisso  de  

entrega no ano calendário de 2008, informou possuir os seguintes bens:

DIRPF - ANO-CELENDÁRIO 2009
DISCRIMINAÇÃO DOS BENS EM 2008 EM 2009
CAPITAL DA FIRMA R J MACEDO LTDA 0,00 3.000,00

DIRPF - ANO-CELENDÁRIO 2010
DISCRIMINAÇÃO DOS BENS EM 2009 EM 2010

5% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA R & A COMERCIO DE VEICULOS LTDA 0,00 500,00

10% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RJ MACEDO COMERCIO E 
DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. 3.000,00 3.000,00

1.3.3. Participa como sócio das empresas abaixo, conforme informação do  

sistema CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica:

CNPJ EMPRESA ENT. SÓCIO PER. VALOR (R$)
10.671.118/0001-03 R & A COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME. 13/01/2010 5% 500,00
11.322.972/0001-19 RJ MACEDO COM. E DIST. DE ALIMENTOS LTDA 16/11/2009 10% 3.000,00

  
1.3.4.  Considerando  que  o  contribuinte  não  possui  movimentação  

financeira  nos  anos-calendário  de  2008  a  2010  e  os  rendimentos  não  

superam  22,5  mil  ao  ano,  o  mesmo,  aparentemente,  não  tem  suporte  

financeiro  para  integrar  quadro  societário  de  empresas  que  

movimentaram mais de 39 milhões de reais nos anos-calendário de 2009 e  

2010.” (Grifos Acrescidos)   

A  conclusão  dos  Auditores  da  Receita  Federal,  no  sentido  de  que  JOSÉ 

BERNARDO aparentemente  não teria  “suporte financeiro para integrar quadro societário de 

empresas  que  movimentaram mais  de  39  milhões  de  reais  nos  anos-calendário  de  2009 e 

2010”, coaduna-se sobremaneira com a prova colacionada nos autos do procedimento em curso na 

Promotoria do Patrimônio Público. 



No que tange a RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO, irmão do ex-diretor do 

IPEM  RYCHARDSON  DE  MACEDO  BERNARDO,  temos  que,  segundo  dados  do  CNIS 

(Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS), este só possuiu vínculos empregatícios com a 

Prefeitura  de  Parnamirim  (2004  e  2007),  com a  Câmara  Municipal  de  Natal  (2009)  e  com a 

Associação de Atividades de Valorização da Vida (2010), em cargos comissionados e com baixa 

remuneração. 

Além disso,  não era proprietário  nem sócio de outras  empresas  registradas na 

Junta Comercial do Rio Grande do Norte, até se aproveitar das oportunidades criadas pela “era de 

ouro” dessa organização criminosa no IPEM. 

RHANDSON  era  um simples  funcionário  público  que  exerceu  alguns  cargos 

comissionados,  como  tantos  outros  em  nosso  Estado.  Porém,  quando  RYCHARDSON  DE 

MACEDO BERNARDO tornou-se Diretor-Geral  do IPEM, este  cidadão comum abriu diversas 

empresas, aumentando intensamente a renda movimentada em suas contas correntes e naquelas das 

pessoas jurídicas supostamente pertencentes ao mesmo. 

Além disso,  RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO, em  19/06/2009,  quando 

RYCHARDSON  DE  MACEDO  BERNARDO  era  Diretor  Geral  do  IPEM,  adquiriu  um 

apartamento (fls. 374/377) na Avenida Sílvio Pedroza, 228, Apt.º 803, Pav. 8 – Tipo 3, Areia Preta,  

Natal-RN (Intercity Premium Natal), por apenas R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), quando 

se  sabe  que  o  metro  quadrado  na  referida  avenida  custa  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)!!! 

Evidentemente, RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO não comprou um apartamento de 9 metros 

quadrados  (que  na  verdade  é  de  47,80 metros  quadrados  de  área  privativa,  consoante  certidão 

vintenária em anexo), tendo, isto sim, contribuído mais uma vez para a lavagem de dinheiro dos 

recursos ilícitos auferidos por ambos na “era de ouro” do IPEM. Mas, além do preço baixo do 

imóvel,  o negócio foi realizado por  RYCHARDSON, que é o procurador do seu irmão  ,  nos   

termos  dos  instrumentos  de  procuração  e  substabelecimento  lavrados  no  cartório  Judiciário  de 

Extremoz, nos Livros 36 e 38, às fls. 61 e 51, em datas de 14/08/2008 e 18/05/2009 (fls. 377). 

Como  RHANDSON  ROSÁRIO  DE  MACEDO,  simples  detentor  de  cargo 

comissionado  na  Câmara  Municipal  de  Natal,  em  meados  de  2009,  conseguiu  adquirir  um 

apartamento na Av. Sílvio Pedrosa e constituir três prósperas empresas em um período de apenas 

um  ano?  Não  por  coincidência,  este  é  o  período  em  que  RYCHARDSON  DE  MACEDO 



BERNARDO comandava as ações no IPEM e desviava os recursos do erário estadual, bem como, 

muito provavelmente, auferia vantagens indevidas em razão do exercício desta função delegada. 

Vale  registrar  que  RHANDSON,  além  de  ser  responsável  pela  lavagem  de 

dinheiro, contribuiu para que o dinheiro sujo fosse desviado do IPEM, conforme depoimentos de 

ZULMAR PEREIRA DE ARAUJO FILHO, LIANNE CAVALCANTI EUFRÁZIO DE ARAUJO e 

ANA KEILA DANTAS DE ARAUJO em seus depoimentos no inquérito policial:

 

“Que inquirido se já prestou serviço ao IPEM/RN, o declarante disse que 

não, no entanto, recebia na sua conta bancária, mensalmente, um valor de 

cerca de R$ 1.400,00; QUE o declarante repassava para Richardson Macedo 

essa quantia, ficando com o mesmo cerca de R$ 300,00; QUE na ocasião, o 

declarante  sacava  o  dinheiro  e  Richardson  ou  o  irmão  dele  de  nome 

Handerson passava na residência do declarante para pegar o dinheiro; (...)” 

(ZULMAR PEREIRA DE ARAUJO FILHO, fls. 710)

“Que inquirida se já prestou serviço no IPEM/RN, a declarante disse que 

não, no entanto, recebia na sua conta bancária, mensalmente, um valor de 

cerca  de  R$  1.400,00;  QUE  como  conhecia  a  pessoa  de  Randerson 

Macedo,  irmão  de  Richardson  Macedo.  O  mesmo  disse  que  ia  lhe 

ajudar  depositando  esse  dinheiro  mensalmente  através  de  ordem 

bancária,  o  qual  a  declarante  lhe  repassava  cerca  de  R$  1.100,00  e 

ficando com cerca de R$ 300,00;” (LIANNE CAVALCANTI EUFRÁZIO 

DE ARAUJO, fls. 711)

 “(…) nunca prestou serviço ao IPEM/RN; QUE a cerca de 02 anos, seu 

irmão  Zulmar  lhe  propôs  para  que  um  dinheiro  seria  depositado 

mensalmente  na  sua  conta,  cerca  de  R$  1.400,00  e  que  a  declarante 

repassaria  R$  1.100,00  ficando  com R$  300,00;  QUE esse  dinheiro  era 

repassado para seu irmão Zulmar e, posteriormente, o mesmo passava para 

Randerson ou Richardson;” (ANA KEILA DANTAS DE ARAUJO, fls. 

713)  

Os  quadros  abaixo  resumem dados  financeiros  de  RHANDSON,  assim como 

retratam um flagrante descompasso da movimentação existente  em suas contas bancárias  e sua 



declaração de renda.

RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO BERNARDO - Movimentação Financeira 2007

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

BANCO DO BRASIL SA R$ 38.721,00 R$ 19.200,00

Ano Calendário 

2007

BANCO ABN AMRO 

REAL S.A.

R$ 99.386,65 Bens e direitos em 2007

R$ 150.000,00, em espécie

BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A.

R$ 6.946,55

RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO BERNARDO - Movimentação Financeira 2008

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

BANCO DO BRASIL SA R$ 153.785,59 R$ 153.271,95 R$ 20.400,00

Ano Calendário 

2008

BANCO REAL SA R$ 486.195,94 R$ 493.659,37 Bens e direitos em 2008

R$ 160.000,00 em especieBANCO SANTANDER SA R$ 11.982,15 R$ 12.000,00

RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO BERNARDO - Movimentação Financeira 2009

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

BANCO DO BRASIL SA R$ 147.655,95 R$ 151.612,97 R$ 20.400,00

Ano Calendário 

2009

BANCO REAL SA R$ 462.584,51 R$ 451.880,12 Bens e direitos em 2009

- R$ 166.500,00, sendo: R$ 

100.000,00 em espécie;

-  R$  27.000,00  em  Quotas 

ou quinhões de capital - DA 

FIRMA RJ MACEDO;

-  R$  9.500,00  Quotas  ou 

quinhões  de  capital  -  DA 

FIRMA  R  A  COM  DE 

VEICULOS e 

-  R$  30.000,00  em  Quotas 

ou quinhões de capital- DA 

FIRMA  RHANDSON 

ROSARIO

BANCO ITAU SA R$ 122.122,05 R$ 121.452,00

BANCO SANTANDER 

BRASIL SA

R$ 35.773,24 R$ 36.870,21

RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO BERNARDO - Movimentação Financeira 2010

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

BANCO DO BRASIL SA R$ 179.588,54 R$ 177.575,14 Não informado

Ano Calendário ITAU UNIBANCO SA R$ 502.920,07 R$ 410.722,52



2010BANCO SANTANDER 

BRASIL SA

R$ 13.501,63 R$ 12.000,00

Verifica-se uma clara desarmonia entre os valores declarados à Receita Federal e 

os valores movimentados em suas contas correntes. Apenas nos anos de 2008 e 2009, RHANDSON 

ocultou  da  Receita  Federal  a  quantia  de R$  1.053.446,62 (um  milhão,  cinquenta  e  três  mil, 

quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO BERNARDO

Valores declarados à Receita Federal 
(Bens e Rendas) 

Valores movimentados em suas contas 
correntes 

Valores ocultados

(2008) R$ 180.400,00 R$ 658.931,32 R$ 478.531,32

(2009) R$ 186.900,00 R$ 761.815,53 R$ 574.915,30

A Receita Federal do Brasil, no Relatório nº 01, constante dos autos do Pedido de 

Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, Processo nº 0100898-06.2011.8.20.0001, corrobora os 

dados que já haviam sido remetidos na quebra de sigilo fiscal, apontando nesse mesmo sentido. 

Deveras enriquecedor a esta narrativa é a transcrição do texto do referido relatório na parte atinente 

a RHANDSON (principal 'laranja' de RYCHARDSON e membro do núcleo central da organização 

criminosa em questão), em que é realizado comparativo entre a sua evolução patrimonial e suas 

rendas declaradas ao fisco federal, senão vejamos:

“1.1.  RHANDSON  ROSARIO  DE  MACEDO  BERNARDO  CPF  N°  

052.090.764-74

1.1.1.  Comparando  os  seus  rendimentos,  informados  nas  DIRPF  -  

Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, com a sua movimentação  

financeira,  retirada  da  CPMF  -  Contribuição  Provisória  sobre  

Movimentação  ou  Transmissão  de  Valores  e  de  Créditos  e  Direitos  de  

Natureza Financeira  (débitos)  no ano-calendário  de  2007 e da  Dimof -  

Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (créditos) nos  

demais anos, temos o quadro a seguir:   

FONTE RENDIMENTOS X MOV. FINANCEIRA ANO-CALENDÁRIO 
2007 2008 2009 2010

DIRPF REND. RECEBIDOS DE PJ (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
REND. RECEBIDOS DE PF  (R$) 19.200,00 20.400,00 20.400,00 31.900,00
REND. ISENTOS  (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS  (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL RENDIMENTOS  (R$) 19.200,00 20.400,00 20.400,00 31.900,00

DIMOF/CPMF MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  (R$) 158.779,26 648.250,32 674.203,30 600.297,66

1.1.2. Deixou de informar nas suas DIRPFs dos anos-calendário de 2009 e  

2010 os rendimentos abaixo discriminados:

ANO NOME DECLARANTE REND. (R$) IRRF (R$)

2009 CAMARA MUNICIPAL DO NATAL 10.000,00 259,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM 3.466,80 0,00

2010
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 124,85 43,70
ASSOCIACAO DE ATIVIDADES DE VALORIZACAO SOCIAL 28.208,25 1.930,34
CAMARA MUNICIPAL DO NATAL 5.000,00 108,88

1.1.3. Nas suas  DIRPFs referente aos anos calendários de 2008, 2009 e  

2010, informou possuir os seguintes bens:

DIRPF - ANO-CELENDÁRIO 2008
DISCRIMINAÇÃO DOS BENS EM 2007 EM 2008
DINHEIRO EM COFRE. 150.000,00 160.000,00

TOTAL 150.000,00 160.000,00

DIRPF - ANO-CELENDÁRIO 2009
DISCRIMINAÇÃO DOS BENS EM 2008 EM 2009
DINHEIRO EM COFRE. 160.000,00 100.000,00
CAPITAL SOCIAL DA FIRMA RJ MACEDO 0 27.000,00
CAPITAL DA FIRMA R A COM DE VEICULOS 0 9.500,00
CAPITAL DA FIRMA RHANDSON ROSARIO 0 30.000,00

TOTAL 160.000,00 166.500,00

DIRPF - ANO-CELENDÁRIO 2010
DISCRIMINAÇÃO DOS BENS EM 2009 EM 2010
DINHEIRO EM COFRE 100.000,00 230.000,00
90% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RJ MACEDO COMERCIO E DISTRIBUICAO 
DE ALIMENTOS LTDA 27.000,00 27.000,00
95% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA R E A COMERCIO DE VEICULOS LTDA 9.500,00 9.500,00
CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA INDIVIDUAL RHANDSON ROSARIO DE MACEDO 
BERNARDO 30.000,00 30.000,00

TOTAL 166.500,00 296.500,00

1.1.4.  Analisando  outras  informações  em  poder  desta  Delegacia,  

verificamos que o Sr. RHANDSON ROSARIO DE MACEDO BERNARDO 

possui/possuiu outros bens que não constam das suas DIRPFs, conforme  

descrevemos a seguir:

1.1.4.1.  Adquiriu os veículos abaixo relacionados,  conforme informações  



retiradas de Notas Fiscais eletrônicas enviadas pelos vendedores para o  

Sped - Sistema Público de Escrituração Digital:

NOME VENDEDOR DESC. DA MERCADORIA N° 
NO. DATA VALOR(R$)

SALINAS AUTOMOVEIS LTDA  NATAL FIESTA SEDAN 1 0 FLEX 26865 03/07/2010 23.000,00
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA FIESTA 24338 21/05/2010 22.000,00
NACIONAL VEICULOS E SERVCOS LTDA CELTA 2P LIFE 8 19/06/2010 14.500,00
SALINAS AUTOMOVEIS LTDA  NATAL GOL 1 0 2P FLEX 26889 05/07/2010 15.000,00
JMJ COM DE VEICULOS E PECAS LTDA KA GL CLASS 1 FORD          10209 28/10/2010 13.000,00
JMJ COM DE VEICULOS E PECAS LTDA CLIO HATCH AUTHENTIQU 10390 04/11/2010 14.000,00
JMJ COM DE VEICULOS E PECAS LTDA CLIO SEDAN EXPRESSION 11294 07/12/2010 16.000,00
NACIONAL VEICULOS E SERVCOS LTDA CELTA LIFE 4P 11 19/06/2010 14.000,00
JMJ COM DE VEICULOS E PECAS LTDA KA 1.0 8vOne FORD 10206 28/10/2010 13.000,00
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA KOMBI STANDARD 1 4 25828 09/06/2010 45.500,00

TOTAL 190.000,00

1.1.4.2.  Possui,  registrado  em  seu  nome,  conforme  dados  extraídos  do  

sistema Renavam em 01/08/2011, os veículos listados a seguir, dos quais  

destacamos duas Discovery3, uma Nissan Frontier e uma moto CBR 1000  

RR:

VEÍCULO PLACA ANO ULTIMA 
ATUALIZAÇÃO GRAVAME

IMP/SUZUKI VITARA HUX1318 1993 12/04/2008 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
FIAT/STILO 16V MYI3562 2004 16/12/2009 NÃO HÁ
VW/GOL 1.0 KKP3725 2004 07/12/2010 NÃO HÁ
I/HONDA CBR 1000 RR MZD2398 2006 03/07/2008 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE KGY4048 2006 10/02/2011 NÃO HÁ
VW/POLO SEDAN 1.6 MON5648 2006 11/09/2009 NÃO HÁ
VW/CROSSFOX MZI7769 2006 08/10/2010 NÃO HÁ
I/LR DISCOVERY 3 V6 MXS3344 2006 06/05/2010 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX KLZ8535 2007 05/02/2010 NÃO HÁ
FIAT/SIENA 1.4 TETRAFUEL KJH8055 2007 12/11/2010 NÃO HÁ
I/NISSAN FRONTIER SEL MZC2282 2007 18/03/2011 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
I/LIFAN LF110 2G NNV7840 2008 04/02/2010 NÃO HÁ
I/LR DISCOVERY3 TDV6 HSE NNN5173 2008 10/06/2010 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
VW/GOL 1.0 IQB5720 2009 30/12/2010 NÃO HÁ
VW/KOMBI NNL7544 2010 30/07/2010 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
R/MILTON BRASILIA CA NNX8940 2010 16/12/2010 NÃO HÁ
   

1.1.4.3. Adquiriu os imóveis a seguir relacionados, conforme informações  

retiradas  da  Dimob  -  Declaração  de  Informações  sobre  Atividade  

Imobiliária:

NOME VENDEDOR DATA ENDEREÇO IMOVEL V. OP. (R$)

MACLIMA INCORPORADORA LTDA 16/07/2009 AV. GOV. SILVIO PEDROZA,UNID. 803,  
GOLDEN TOWER RESIDENCE 45.000,00 



VERTICAL ENGENHARIA E 
INCORPORACOES LTDA 16/03/2010 AV. GOVERNADOR JUVENAL LAMARTINE, 

800 TIROL APTO 1301 156.436,03 

1.1.5.  Além  dessas  aquisições,  constam  na  DECRED  -  Declaração  de  

Operações com Cartões de Crédito os seguintes pagamentos referentes a  

cartões de crédito:

ANO PAGAMENTOS CARTÃO DE CRÉDITO
2008 30.252,33 
2009 69.197,08 
2010 84.556,73 

1.1.6. Participa como sócio das empresas abaixo, conforme informação do  

sistema CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica:

CNPJ EMPRESA DATA INÍCIO PER. VALOR (R$)
10.671.118/0001-03 R & A COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME. 04/03/2009 95% 9.500,00
11.322.972/0001-19 RJ MACEDO COM. E DIST. DE ALIMENTOS LTDA 16/11/2009 90% 27.000,00
11.327.964/0001-65 RHANDSON ROSARIO DE MACEDO BERNARDO 19/11/2009 100% 30.000,00

1.1.7.  Analisando  todas  essas  informações,  verificamos  que  o  Sr.  

RHANDSON  ROSARIO  DE  MACEDO  BERNARDO,  além  de  um  

substancial aumento na sua movimentação financeira, comparando o ano-

calendário de 2007 com os seguintes, possui um descompasso entre os seus  

rendimentos informados em DIRPF, mesmo que somados aqueles omitidos  

com a sua movimentação financeira, bens adquiridos e gastos com cartão  

de crédito.

1.1.8. Complementando, montou três empresas (item 1.1.6) no ano-

calendário de 2009, uma revendedora de veículos usados, uma franquia  

da Casa do Pão de Queijo e um supermercado, que movimentaram mais  

de 7 milhões de reais em 2009 e mais de 33 milhões em 2010, sem possuir  

rendimentos  declarados  para  dar  suporte  ao  capital  inicial  desses  

investimentos.”

III. 2.2 DA CRIAÇÃO DA EMPRESA   RJ MACEDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA   



(Supermercado É SHOW)   PARA LAVAGEM DOS RECURSOS ILICITAMENTE   

AUFERIDOS.

Oito meses depois da criação da empresa R & A COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

(Platinum Automóveis) com o intuito de ocultar a origem ilícita dos recursos, outra empresa foi 

criada, desta vez no ramo de supermercados. Trata-se da empresa RJ MACEDO COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA (Supermercado É SHOW), criada em 16/11/2009.

Novamente, RYCHARDSON, auxiliado por seu irmão RHANDSON e por seu pai 

JOSÉ BERNARDO, criam a empresa. 

O quadro societário é composto novamente por RHANDSON ROSÁRIO e por 

JOSÉ BERNARDO, com capital social de R$ 30.000,00.

Apesar  da  empresa  ter  um capital  social  de  meros  R$ 30.000,00  (trinta  mil 

reais), apresenta um volume considerável de transações bancárias. 

Esta  empresa,  com baixo capital  social,  movimentou quantias  milionárias.  Em 

2010, movimentou em suas contas correntes a impressionante quantia de R$ 15.695.647,28 (quinze 

milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos) 

em quatro instituições bancárias, conforme quadro abaixo.

RJ MACEDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (Supermercado É SHOW)

Banco do Brasil (2010) R$ 144.393,41

Banco Triângulo R$ 874.749,49

Banco Itaú R$ 9.616.927,34

Banco Bradesco R$ 5.059.577,04

Mais  uma  vez,  mesmo  não  constando  formalmente  como  sócio  da  empresa, 

RYCHARDSON é quem tem o controle absoluto das ações do negócio, sendo quem “dá as ordens”. 

Em  razão  do  conhecimento  de  diversos  diálogos  obtidos  através  de  interceptação  telefônica, 

autorizada judicialmente, observamos que, em um momento de crise familiar, exsurgiram detalhes 

dessa liderança de RYCHARDSON, inclusive sobre sua mãe: 

25/03/2011  -  MARIA DAS  GRAÇAS  X  KÁLITA (84  9189  5260)  - 

MARIA  DAS  GRAÇAS  liga  para  informar  que  discutiu  com 



RICHARDSON. Falou que ele disse para ela sair do Pão do Queijo e que 

iria  dar  a  parte  dela  no  negócio.  Disse  também  que  nunca  mais  ela 

voltasse no Supermercado.

26/03/2011  -  MARIA DAS  GRAÇAS  X  KÁLITA (84  9189  5260)  - 

MARIA DAS GRAÇAS liga  para  DANI (funcionária  do  supermercado) 

para saber como está o movimento da loja e se seus filhos já chegaram. 

DANI fala que o movimento está bom e que só RICHARDSON havia 

chegado.  Ela continua dizendo,  que os  clientes  já estão perguntando 

sobre a nova loja que vai abrir, mas ela responde que a inauguração só 

acontecerá no próximo mês. No final da conversa a funcionária pergunta 

pelo Senhor BERNADO. MARIA DAS GRAÇAS responde que ele está 

indo para o Pão de Queijo, pois vai chegar mercadoria.

25/04/2011  -  RICHARDSON  X  CÉSAR -  RICHARDSON liga  para 

CÉSAR pedindo que entre em contato com a responsável da propaganda, 

pedindo a ela que comece o anúncio no programa de Luís Almir na TV, 

das ofertas do supermercado “É SHOW”.

26/04/2011 -  RICHARDSON X “GAMBIARRA” -  RICHARDSON liga 

para “GAMBIARRA” (funcionário),  pedindo que  agilize as compras do 

material para a loja nova. Eles conversam sobre o que comprar, onde e 

alguns serviços a serem feitos na loja que está próximo de inaugurar.

29/04/2011- RICHARDSON X MARIA DAS GRAÇAS -RICHARDSON 

liga para a mãe perguntando como teria ficado o acerto com a viatura para 

arrecadar os malotes das lojas. Por fim, RICHADSON fala que o combinado 

com os policiais era de passar em uma das lojas e depois na outra para 

pegar os malotes.

29/04/2011  -  HNI  X  EDUARDO  -  HNI  utiliza  o  telefone  de 

RICHARDSON para combinar com EDUARDO (possível policial militar), 

a  escolta  dos  malotes  das  lojas.  HNI pergunta se EDUARDO já está  na 

companhia e se tem como voltar para fazer a escolta.



02/05/2011 - RICHARDSON X DANI - RICHARDSON liga para DANI 

perguntando quem vai buscar o malote da loja dois, ela responde que já 

está com os malotes das duas lojas dentro da viatura.

Em outro diálogo mantido entre RYCHARDSON e seu antigo “braço direito do 

IPEM”  (ADRIANO  FLÁVIO)  e  atual  “braço  direito”  na  administração  das  novas  empresas, 

RYCHARDSON pede para que ADRIANO compre um cofre para o supermercado È SHOW. 

02/05/2011 -  RICHARDSON  X  ADRIANO  -  ADRIANO  fala  para 

RICHARDSON  que  está  em  uma  loja  olhando  alguns  cofres. 

RICHARDSON diz que ele verifique um que seja bem pesado, por fim pede 

para perguntar também se eles entregam na zona norte.

26/04/2011 -  RICHARDSON  X  ADRIANO  -  ADRIANO  liga  para 

RICHARDSON para confirmar a compra de materiais para a nova loja 

do supermercado “É SHOW”.  Por fim RICHARDSON pergunta como 

está o movimento do restaurante (PIAZZALE), ADRIANO responde que 

está bonzinho o movimento.

III. 2.3 DA CRIAÇÃO DE EMPRESA   RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO ME (Casa do   

Pão de Queijo no Carrefour)   PARA LAVAGEM DOS RECURSOS ILICITAMENTE   

AUFERIDOS.

Dois  dias  depois  da  criação  da  empresa  RJ  MACEDO  COMÉRCIO  DE 

ALIMENTOS LTDA (Supermercado É SHOW), é criada uma nova empresa, desta vez, no ramo de 

lanchonetes, a empresa individual RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO ME (Casa do Pão de 

Queijo no Carrefour) em 16/11/2009.

Novamente,  RYCHARDSON, auxiliado por seu irmão RHANDSON, cria uma 

nova empresa. 

O quadro  societário  é  composto  exclusivamente por  RHANDSON ROSÁRIO, 

visto que é uma empresa individual, com capital social de R$ 30.000,00.



O capital social da empresa é de meros  R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas a 

movimentação financeira da mesma é bem maior. 

Esta empresa com baixo capital social movimentou em  2010,  a quantia de R$ 

720.111,79 (setecentos e vinte mil, cento e onze reais e setenta e sete centavos) em suas contas 

correntes.

RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO ME (Casa do Pão de Queijo no Carrefour)

Banco do Brasil (2010) R$ 118.880,46

Banco Itaú (2010) R$ 248.752,77

Banco Bradesco (2010) R$ 352.478,56

De  fato,  RYCHARDSON  é,  novamente,  o  real  proprietário  desta  empresa 

registrada  em  nome  de  seu  irmão.  Das  ligações  telefônicas  adiante  transcritas,  percebe-se 

claramente  o  seu  poder  decisório  na  gestão  dos  negócios,  o  que,  diga-se  de  passagem,  tem 

comprometido sobremaneira o relacionamento com a própria mãe, ante as divergências acerca deste 

tema.

26/03/2011 -  RHANDSON  X  RICHARDSON  (84  9143  5827)  - 

RICHARDSON  pergunta  sobre  alguns  cheques  de  “EMANUELA”,  ele 

pretende levantar 70 mil reais para dar a mãe. 50 mil seria da casa dela e 20 

mil  que  ela  teria  dado  para  o  carro  dele.  RICHARDSON  diz  que  na 

próxima  terça  vai  ver  o  que  vai  fazer  com  a   Pão  de  Queijo.  Ele 

continua dizendo que anda estressado com a mãe, por ela se envolver 

nos negócios dele, principalmente o Pão de Queijo. Ele fala que a mãe o 

tratou mal na frente dos funcionários do depósito. Por fim RICHARDSON 

diz  que  não  se  mete  com  as  casas  que  a  mãe  tem,  disse  ainda  que 

EMANUELA tem um pouco mais de 40 mil e já vai pegar para repassar 

para a mãe.

27/03/2011 -  RHANDSON X MARIA DAS GRAÇAS (84 9143 7178) - 

MARIA DAS GRAÇAS (mãe) liga para RHANDSON para dizer que está 

na  CPQ  (Casa  do  Pão  de  Queijo)  fazendo  as  contas.  Ela  pede  para 

RHANDSON não a defender quando conversar com RICHARDSON, 

pois não quer ver eles brigarem para não atrapalhar a sociedade dos 

dois. Ela comenta que RICHARDSON não quer ela mais a frente do 



Pão de Queijo e que não vá mais no Supermercado.

 

26/03/2011 – 12h00min05s MARIA DAS GRAÇAS liga para ANA PAULA 

explicando  que  no  próximo  mês  ela  e    os  filhos   vão  abrir  um  novo   

supermercado e gostaria de saber se ANA PAULA gostaria de comprar a 

Casa do Pão de Queijo por 400 mil reais. A ANA PAULA disse está muito 

caro e que não está interessada.

27/03/2011  –  15h55min47s  - MARIA  DAS  GRAÇAS  liga  para 

RICHARDSON dizendo que a ANA PAULA achou muito caro o valor da 

loja Pão de Queijo por 400 mil reais.

Como se pode ver, embora RHANDSON seja detentor da totalidade das quotas da 

Casa do Pão de Queijo (RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO - ME) o negócio, de fato, pertence 

a seu irmão, com pequena participação de sua mãe, assim como este também capitaneia as demais 

empresas, apesar de não integrar seus quadros societários. Todos estes dados se encaixam como 

peças de um quebra cabeça, permitindo a visualização do funcionamento de toda engrenagem da 

organização criminosa montada para lavagem de dinheiro.

III. 2.4 DA CRIAÇÃO DA EMPRESA PIAZZALLE MALL     PARA LAVAGEM DOS   

RECURSOS ILICITAMENTE AUFERIDOS.

MARIA DAS  GRAÇAS  DE  MACEDO  BERNARDO,  mãe  do  ex-diretor  do 

IPEM RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO, segundo dados do CNIS (Cadastro Nacional 

de Informações Sociais - CNIS – só possuiu vínculos empregatícios, na seara pública, com o Estado 

do  Rio  Grande  Norte  e  com  a  Prefeitura  de  Natal.  Ademais,  é  proprietária  de  uma  pequena 

farmácia, M DAS GRACAS DE MACEDO BERNARDO – ME, CNPJ n. 03.475.882/0001-30, não 

tendo rendimentos ou lucros compatíveis com os negócios com que se envolveu, conforme referido 

pela própria Receita Federal do Brasil. 

Porém, no mesmo mês em que RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO era 

exonerado do IPEM, MARIA DAS GRAÇAS fez um grande aporte financeiro para inaugurar a 

suntuosa filial  do PIAZZALE MALL RESTAURANTE no Shopping MIDWAY MALL, no dia 

16/03/2010.



A mesma, com isso, tornou-se detentora de cinquenta por cento das quotas da 

empresa PIAZZALE MALL RESTAURANTE no Shopping MIDWAY MALL, tendo feito o aporte 

de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para integralizar o capital social da empresa, que é de R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais), além de ter bancado o alto investimento para locação, projetos, 

construção, aquisição de mobília, cozinha industrial, entre outras despesas, em um dos restaurantes 

mais requintados do Shopping MIDWAY MALL, em claro descompasso com sua movimentação 

financeira até então observada, cujo resumo dos últimos anos segue abaixo:

MARIA DAS GRAÇAS DE MACEDO BERNARDO - Movimentação Financeira 2006

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

Não informado R$ 0,00

MARIA DAS GRAÇAS DE MACEDO BERNARDO - Movimentação Financeira 2007

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL

R$ 1.900,00 Não informado

UNIBANCO-UNIAO DE 

BANCOS BRASILEIROS 

S.A.

R$ 1.649,96

MARIA DAS GRAÇAS DE MACEDO BERNARDO - Movimentação Financeira 2008

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL

R$ 17.400,00 R$ 16.061,00 R$ 532,00

Ano Calendário 2008

 

MARIA DAS GRAÇAS DE MACEDO BERNARDO - Movimentação Financeira 2009

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL

R$ 10.013,50 R$ 25.150,00 R$ 5.400,00

Ano Calendário 2009

MARIA DAS GRAÇAS DE MACEDO BERNARDO - Movimentação Financeira 2010

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL

R$ 43.335,38 R$ 26.970,00 Não informado

Ano Calendário 2010
 

Basta verificar os dados fornecidos pelo dossiê integrado da Receita Federal e 

expostos acima para se concluir que  MARIA DAS GRAÇAS DE MACEDO BERNARDO não 

possuía recursos para ser a sócia daquele empreendimento. 

A Receita Federal, no Relatório nº 01, já mencionado, corroborou as informações 

preliminares  encaminhadas  a  este  Juízo,  concluindo  que  a  baixa  movimentação  financeira  e  a 



pequena renda de MARIA DAS GRAÇAS não permitira a integralização de metade das quotas do 

PIAZZALE MALL, consoante se vê no trecho do referido documento:

“1.4.  MARIA  DAS  GRACAS  DE  MACEDO  BERNARDO  CPF  N°  

378.869.594-34

1.4.1.  Comparando  os  seus  rendimentos,  informados  nas  DIRPF  -  

Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, com a sua movimentação  

financeira,  retirada  da  Dimof  -  Declaração  de  Informações  sobre  

Movimentação Financeira, temos o quadro a seguir:   

FONTE RENDIMENTOS X MOV. FINANCEIRA ANO-CALENDÁRIO 
2008 2009 2010

DIRPF

REND. RECEBIDOS DE PJ (R$) 532,00 5.400,00 7.140,00
REND. RECEBIDOS DE PF  (R$) 0,00 0,00 0,00
REND. ISENTOS  (R$) 0,00 0,00 0,00
OUTROS  (R$) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RENDIMENTOS  (R$) 532,00 5.400,00 7.140,00

DIMOF MOV. FINANCEIRA (CRÉDITOS)  (R$) 16.061,00 25.150,00 26.970,00

1.4.2. Na sua DIRPF do ano calendário de 2010, o valor de R$ 7.140,00  

refere-se a informação da contribuinte de recebimento de rendimento da  

empresa  M DAS GRACAS DE MACEDO BERNARDO – ME, sendo que a  

empresa  PIAZZALE MALL RESTAURANTE LTDA também informou na  

DIRF  o  pagamento  de  R$  510,00  a  título  de  rendimentos  do  trabalho  

assalariado a Sra.  MARIA DAS GRACAS DE MACEDO BERNARDO, no  

mesmo período. 

1.4.3. Não possui bens informados nas suas DIRPFs dos anos-calendário  

de 2008, 2009 e 2010. 

1.4.3. Participa como sócio das empresas abaixo, conforme informação do  

sistema CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica:

CNPJ EMPRESA D. INÍCIO PER. VALOR (R$)
03.475.882/0001-30 M DAS GRACAS DE MACEDO BERNARDO - ME 19/10/1999 100% 15.000,00
11.727.846/0001-44 PIAZZALE MALL RESTAURANTE LTDA 24/03/2010 50% 200.000,00

1.4.4. Analisando as informações verificamos que ela possui uma baixa  

movimentação financeira e rendimentos declarados nos anos-calendário  

de  2008 a  2010,  menos  de  27  mil  reais,  não possuindo recursos  para  



integralizar os 200 mil reais de capital  da empresa PIAZZALE MALL 

RESTAURANTE  LTDA,  um  restaurante  de  luxo  no  maior  shopping  

center  da  cidade  de  Natal/RN,  que,  com  certeza,  exige  um  alto  

investimento inicial.”  (Grifado)  

Noutro quadrante, ainda que MARIA DAS GRAÇAS tivesse renda suficiente para 

fazer  face  ao  vultoso  investimento  inicial  necessário  para  um empreendimento  daquele  porte, 

mesmo se considerando que teria que arcar apenas com a metade do investimento – dado que possui 

50% das cotas – as demais provas já produzidas, especialmente a interceptação telefônica dos ora 

investigados, revelam à toda evidência que este é mais um empreendimento destinado a branquear 

os  recursos  de  origem  ilícita  do  ex-Diretor  Geral  do  IPEM,  RYCHARDSON  DE  MACEDO 

BERNARDO, o qual necessitava ocultar tal origem, tendo se utilizado de sua mãe e desta empresa 

para tanto. 

MARIA DAS GRAÇAS, em ligações telefônicas travadas com uma pessoa de 

nome KÁLITA, revela preocupação em devolver a RYCHARDSON (dado o clima de animosidade 

existente entre eles) os negócios que estão em nome dela, esclarecendo, dessa forma, a origem 

escusa do seu patrimônio:

25/03/2011 – 13h56min48s  - MARIA DAS GRAÇAS liga para informar 

que discutiu com RICHARDSON. Falou que ele disse para ela sair do Pão 

do Queijo e que iria dar a parte dela no negócio. Disse também que nunca 

mais ela voltasse no Supermercado.

26/03/2011 – 23h33min59s - MARIA DAS GRAÇAS liga para KÁLITA 

para informar que não está mais no Pão de Queijo. Disse que discutiu com 

RICHARDSON e que ele chegou a se ferir,  pois jogou um porta retrato. 

Continuou dizendo que não queria nada dela e que ela não iria usufruir o 

que fosse dele.  MARIA DAS     GRAÇAS diz a KÁLITA que vai assinar   

um documento passando todos os negócios que estão em seu nome para 

RICHARDSON pois tudo foi fruto do trabalho dele  .  

     As ligações  transcritas  acima não deixam qualquer  dúvida quanto ao fato de 

metade  das  cotas  do  PIAZZALE MALL RESTAURANTE pertencer  a  RYCHARDSON e  que 

MARIA DAS GRAÇAS foi apenas mais uma “testa de ferro” dele.



Cabe registrar que MARIA DAS GRAÇAS não se limita a ser mera sócia do 

PIAZZALE,  mas  ela  participa  da  administração  dos  outros  dois  empreendimentos  frutos  da 

lavagem de dinheiro, quais sejam, a Casa do Pão de Queijo e o Supermercado É Show, conforme 

diálogos transcritos acima.

Como se  pode  ver,  RYCHARDSON é  quem detém o  total  controle  sobre  os 

negócios,  que  de  fato  a  ele  pertencem.  Nesse  caso,  determina  que  a  própria  mãe  não  deva 

comparecer ao supermercado, bem como a sua retirada de uma das empresas.

 

O outro sócio do PIAZZALE MALL RESTAURANTE, além de MARIA DAS 

GRAÇAS, é JEFERSON WITAME GOMES.

A ligação de RYCHARDSON com JEFERSON WITAME GOMES é antiga, em 

virtude da proximidade existente entre RYCHARDSON e o filho daquele, JEFERSON WITAME 

GOMES JÚNIOR. 

A relação existente entre os dois últimos remonta data anterior à nomeação do 

primeiro deles para o cargo do Diretor do IPEM/RN, pois JEFERSON JUNIOR foi convidado para 

ser o Coordenador Jurídico do IPEM, de maio à dezembro de 2007 (fls. 247/252), sendo substituído 

por DANIEL VALE BEZERRA.

Mesmo  fora  do  IPEM,  o  contato  entre  os  dois  continuou,  pois  JEFERSON 

JUNIOR mantinha relação profissional no escritório de advocacia de RYCHARDSON, inclusive 

atuando conjuntamente na defesa de diversas causas judiciais, conforme procuração em anexo (fls. 

403).  

Registre-se,  nesse  ponto,  que  ninguém melhor  do  que  JEFERSON  WITAME 

GOMES  para  auxiliar  na  lavagem do  dinheiro  público  desviado  por  RICHARDSON,  por  ser 

detentor de  know how  na área de alimentação, já que atua neste segmento de mercado há vários 

anos,  tendo  emprestado  o  nome  do  seu  negócio  (acima  de  qualquer  suspeita) ao  suntuoso 

empreendimento construído nas dependências do Shopping Midway Mall, qual seja, PIAZZALE 

MALL RESTAURANTE LTDA.

O Relatório nº 01 da Receita Federal, já referido, retrata a incompatibilidade dos 

rendimentos de JEFFERSON WITAME GOMES e o aporte financeiro realizado para constituição 



do novo empreendimento, senão vejamos:

“1.6. JEFERSON WITAME GOMES CPF N° 175.176.134-72

1.6.1. Comparando os seus rendimentos, informados nas Declarações de  

Imposto  de  Renda  Pessoa  Física  –  DIRPF,  com  a  sua  movimentação  

financeira,  retirada da Declaração de Informações  sobre Movimentação  

Financeira - DIMOF, temos o quadro a seguir:   

FONTE RENDIMENTOS X MOV. FINANCEIRA ANO-CALENDÁRIO 
2008 2009 2010

DIRPF

REND. RECEBIDOS DE PJ (R$) 0,00 0,00 12.240,00
REND. RECEBIDOS DE PF  (R$) 20.492,00 21.299,00 0,00
REND. ISENTOS  (R$) 0,00 0,00 0,00
OUTROS  (R$) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RENDIMENTOS  (R$) 20.492,00 21.299,00 12.240,00

DIMOF MOV. FINANCEIRA (CRÉDITOS)  (R$) 0,00 81.796,78 397.489,93

1.6.2. Na sua DIRPF do ano calendário de 2010, o valor de R$ 12.240,00  

refere-se a informação do contribuinte de recebimento de rendimento da  

empresa  JEFERSON WITAME GOMES, sendo que a empresa PIAZZALE  

MALL RESTAURANTE LTDA também informou na DIRF o pagamento de  

R$  510,00  a  título  de  rendimentos  do  trabalho  assalariado  ao  Sr.  

JEFERSON WITAME GOMES, no mesmo período.  

1.6.3. Nas suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF  

referente aos anos calendários de 2008, 2009 e 2010, informou possuir os  

seguintes bens:

DIRPF - ANO-CELENDÁRIO 2008

DISCRIMINAÇÃO DOS BENS EM 2007
EM 
2008

PARTICIPACAO NA EMPRESA JEFERSON WITAME GOMES COM 100% DAS COTAS 30.000,00
30.000,0

0

DIRPF - ANO-CELENDÁRIO 2009

DISCRIMINAÇÃO DOS BENS EM 2008
EM 
2009

PARTICIPACAO NA EMPRESA JEFERSON WITAME GOMES COM 100% DAS COTAS 30.000,00
30.000,0

0

DIRPF - ANO-CELENDÁRIO 2010

DISCRIMINAÇÃO DOS BENS EM 2009
EM 
2010

PARTICIPACAO NA EMPRESA JEFERSON WITAME GOMES COM 100% DAS COTAS 30.000,00
30.000,0

0



1.6.4.  Adquiriu  o  imóvel  a  seguir  relacionado,  conforme  informação  

retirada  da  Dimob  -  Declaração  de  Informações  sobre  Atividade  

Imobiliária:

NOME VENDEDOR DATA ENDEREÇO IMOVEL V. OPERAÇÃO (R$)
CYRELA SUECIA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA

15/05/2009 R LUCIA VIVEIROS 649 216.868,91 

1.6.5. Participa como sócio das empresas abaixo, conforme informação do  

sistema CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica:

CNPJ EMPRESA DATA INÍCIO PER. VALOR (R$)
11.727.846/0001-44 PIAZZALE MALL RESTAURANTE LTDA 24/03/2010 50% 200.000,00
10.691.855/0001-60 JEFERSON WITAME GOMES 20/02/1986 100% -

1.6.6. Analisando essas informações verificamos:

• O contribuinte com rendimentos declarados no ano-calendário de  

2010 de menos de 13 mil reais não possuindo recursos para integralizar  

os  200  mil  reais  de  capital  da  empresa  PIAZZALE  MALL 

RESTAURANTE  LTDA,  um  restaurante  de  luxo  no  maior  shopping  

center  da  cidade  de  Natal/RN,  que  com  certeza,  exige  um  alto  

investimento inicial;

• Sua  outra  empresa,  JEFERSON  WITAME 

GOMES, apesar de aberta em 1986, encontrava-se inativa até o início de  

2008,  quando  reabre  como  restaurante  e  passa  a  ser  parceira  da  

PIAZZALE  MALL  RESTAURANTE  LTDA,  como  PIAZALLE  

RISTORANTE E PIZZERIA.” (Grifos postos) 

E ainda, quanto a esta outra empresa, o aludido relatório complementa:

“2.5.  JEFERSON  WITAME  GOMES  ME  (PIAZALLE  RISTORANTE  E  

PIZZERIA) CNPJ N° 10.691.855/0001-60

2.5.1.  Comparando  o  faturamento  informado  na  DIPJ  ou  na  DASN  – 

Declaração  Anual  do  Simples  Nacional  com  a  sua  movimentação  

financeira  informada  na  Dimof,  temos  o  quadro  a  seguir,  no  qual  

verificamos que no ano-calendário de 2010 a movimentação financeira foi  



maior que o dobro da receita declarada:

ANO RECEITA CONHECIDA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DIPJ/DASN (R$) DÉBITO (R$) CRÉDITO (R$)

2008 337.554,53 906.348,13 926.130,37
2009 1.291.526,64 2.420.083,50 2.550.795,92
2010 2.002.924,85 4.932.004,36 5.392.803,56

2.5.2.Conforme cópia de telas da internet a seguir, essa empresa trabalha  

em parceria com a PIAZZALE MALL RESTAURANTE LTDA, possuindo o  

mesmo site e o mesmo

chef de cozinha:

  



Os rendimentos deste segundo sócio do PIAZZALE MALL estão igualmente em 

descompasso com o investimento feito, seja na integralização das cotas, seja na construção e demais 

despesas para início das atividades do restaurante.

Independentemente  disso,  ainda  que  JEFERSON  WITAME  GOMES tivesse 

capital não declarado à Receita Federal suficiente para o aporte financeiro no PIAZZALE MALL, 

mormente  diante  da  movimentação  financeira  de  sua  outra  empresa  (JEFERSON  WITAME 

GOMES ME), há inúmeras outras evidências de que o mesmo também colaborou para os atos de 

lavagem de dinheiro ilicitamente apropriados por RYCHARDSON.

É que, muito embora MARIA DAS GRAÇAS figure como sócia do PIAZZALE 

MALL,  as  interceptações  telefônicas  realizadas  retratam  fielmente  o  funcionamento  da 

administração do restaurante, o qual se encontra sobre responsabilidade de ADRIANO FLÁVIO. 

ADRIANO FLÁVIO, como visto acima, é membro do núcleo desta organização 

criminosa.  O  mesmo  era  o  diretor  administrativo  do  IPEM  (“braço  direito”)  quando 

RYCHARDSON era o Diretor Geral e com a saída deste passou a administrar os seus negócios 

“privados”, entre eles, o PIAZZALE MALL.

Aliás, este último detém conhecimento acerca de outros negócios mantidos pelo 



amigo  RICHARDSON  e  participação  ativa  nestes,  o  que  permite  vislumbrar  sua  contribuição 

efetiva na lavagem do dinheiro de origem ilícita, cujo desvio foi resultante de sua relevante atuação 

à época em que integrou os quadros do IPEM/RN.

Salta  aos olhos a riqueza de detalhes resultantes das escutas telefônicas,  cujos 

trechos seguem:

13/04/2011 – 11h37min06s - ÁDILA (funcionária do Banco Bradesco da Av 

Prudente  de  Morais)  liga  para  RHANDSON,  querendo  saber  sobre  um 

cheque da conta 83553. Ela diz que é da Piazzale.  RHANDSON diz que 

ADRIANO é o responsável e passa o telefone para ele.  ÁDILA pede para 

ADRIANO confirmar um cheque no valor de doze mil cento e setenta e sete 

reais e setenta e quatro centavos.   ADRIANO confirma o cheque e passa o   

celular dele para que possa resolver qualquer coisa sobre a Piazzale, 

pois ele é o responsável do estabelecimento. Celular (9668 1600).

26/04/2011  –  12h50min28s  -  ADRIANO liga  para  RICHARDSON para 

confirmar  a  compra  de  materiais  para  a  nova  loja  do  supermercado  “É 

SHOW”. Por fim RICHARDSON pergunta como está o movimento do 

restaurante  (PIAZZALE),  ADRIANO responde  que  está  bonzinho  o 

movimento.

02/05/2011 – 16h46min12s - ADRIANO fala para RICHARDSON que está 

em uma loja olhando alguns cofres. RICHARDSON diz que ele verifique 

um que  seja  bem pesado,  por  fim pede  para  perguntar  também se  eles 

entregam na zona norte.

03/05/2011  –  15h12min26s  -  ADRIANO  liga  para  RHANDSON 

confirmando  a  compra  do  cofre. ADRIANO  diz  que  RICHARDSON 

aprovou  somente  a  compra  de  um  cofre  para  colocar  na  loja  dois. 

RHANDSON pergunta a ADRIANO como foi o movimento de abril no 

restaurante. ADRIANO diz que fechou o mês com 370 mil reais. Por fim 

comentam algumas transferências bancárias da PIAZZALLE.

05/05/2011 – 08h30min49s - ELIANE liga para RHANDSON perguntando 



a ele qual o tipo de apuração o escritório de contabilidade antiga fazia, se 

era  lucro  real  ou  lucro  presumido.  RHANDSON  fala  que  era  lucro 

presumido  na  empresa  RJ  e  RA.  Ela  pergunta  sobre  a  PIAZZALE. 

RHANDSON responde que sobre a PIAZZALE, é ADRIANO que deve 

saber.

Aliás,  ADRIANO  FLÀVIO  desfruta  de  tanta  confiança  dos  irmãos 

RYCHADSON e RHANDSON que este chega a passar sua senha pessoal do banco para que este 

administre as finanças, senha esta que será omitida, por óbvias questões de segurança:

18/04/2011 - RHANDSON X ADRIANO (84 8856 0663) - RHANDSON 

liga para ADRIANO informando login e senha do site do Banco do Brasil. 

RHANDSON  diz  que  é  o  login  é  “#######”:  LOGIN:  “XXXXXXX” 

SENHA: “YYYYYYYY”.

18/04/2011 - RHANDSON X ADRIANO (84 8856 0663) - ADRIANO liga 

para RHANDSON pedindo a senha da conta. RHANDSON informa que é: 

“ZZZZZZZ”.

JEFERSON  WITAME,  ademais,  tem  conhecimento  de  que  MARIA  DAS 

GRAÇAS, apesar de formalmente sua sócia no PIAZALLE MALL, não é a verdadeira proprietária 

do negócio, razão porque ele chega a ligar para ela para saber o endereço de RYCHARDSON, com 

vistas a marcar um encontro com ele para tratar do negócio dos dois (PIAZZALE MALL):

18/04/2011 - MARIA DAS GRAÇAS X WITAME - WITAME liga para o 

celular de MARIA DAS GRAÇAS e lhe pergunta onde fica a residência de 

RICHARDSON,  pois  ele  tem  uma  reunião  marcada  com  o  próprio. 

WITAME diz que vai aguardar o retorno da ligação de frente a Toyota. (que 

serve de referência da casa de RICHARDSON).

18/04/2011 -  MARIA DAS  GRAÇAS  X  RHANDSON  -  MARIA DAS 

GRAÇAS liga para RHANDSON pedindo que ele tente entrar em contato 

com RICHARDSON, pois o WITAME está aguardando em frente a Toyota 

para ir a casa de RICHARDSON para um reunião com o próprio. Por fim 

MARIA DA GRAÇAS fornece o número do celular de WITAME.



Em  razão  desse  fatos,  ou  seja,  da  colaboração  de  JEFERSON  WITAME  no 

aperfeiçoamento do crime de lavagem de dinheiro por RYCHARDSON é que se justifica uma dos 

pedidos que o Ministério Público está veiculando em outro processo, qual seja, o de sequestro da 

empresa PIAZALLE MALL RESTAURANTE LTDA, com a nomeação de administrador judicial, 

dado que esta, além de outras, como mais adiante será melhor narrado, foi utilizada para ocultar 

recursos provenientes de condutas criminosas. 

 III.2.5 – DAS EMPRESAS UTILIZADAS PARA LAVAGEM DE DINHEIRO:

Até o presente momento, pelo que se tem conhecimento, quatro são as empresas 

abertas para lavagem de dinheiro: R & A COMÉRCIO DE VEÍCULOS CNPJ 10.671.118/0001-

03 (Platinum Automóveis, com duas lojas),  RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO ME CNPJ 

11.327.964/0001-65  (Casa  do  Pão de  Queijo  no  Carrefour),  RJ MACEDO COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS  LTDA CNPJ  11.322.972/0001-19  (Supermercado  É  SHOW,  com duas  lojas)  e 

PIAZZALE MALL RESTAURANTE LTDA CNPJ 11.727.846/0001-44 (Shopping Midway).

Todas  as  empresas  possuem o mesmo contador  (fls.  382/385),  o  Sr.  Clidenor 

Aladim  de  Araújo  Junior  ,   condenado  criminalmente  por  diversas  vezes  na  Justiça  Federal 

(2005.84.00.003391-1,  2003.84.00.004348-8,  2001.84.00.004760-6  e  2004.84.00.009823-8)  e  na 

Justiça Estadual (001.07.224084-0 e 001.99.011970-0), razão porque se justifica a medida cautelar 

de busca e apreensão de todos os documentos, evidências e provas relacionadas com estras pessoas 

jurídicas, porventura encontradas em seu escritório contábil. 

Os  quadros  a  seguir  demonstram  o  histórico  das  vultosas  movimentações 

financeiras das empresas aludidas. 

RJ MACEDO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - Movimentação Financeira 2009

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

Não consta registro de DIMOF para este contribuinte Receita R$ 108.070,73

Ano Calendário 2009

RJ MACEDO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - Movimentação Financeira 2010

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

BANCO DO BRASIL SA R$ 91.338,94 R$ 93.346,00 Não informado

Ano Calendário 2010BANCO TRIÂNGULO S/A R$ 208.582,32 R$ 874.749,49

ITAU UNIBANCO SA R$ 9.931.728,19 R$ 9.616.927,34

BANCO BRADESCO SA R$ 4.239.469,00 R$ 5.059.577,04



RHANDSON ROSADO DE MACEDO BERNARDO - Movimentação Financeira 2009

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

Não consta registro de DIMOF para este contribuinte Não informado

Ano Calendário 2009

RHANDSON ROSADO DE MACEDO BERNARDO - Movimentação Financeira 2010

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

BANCO DO BRASIL SA R$ 68.193,69 R$ 71.392,91 Não informado

Ano Calendário 2010ITAU UNIBANCO SA R$ 313.610,22 R$ 248.752,77

BANCO BRADESCO SA R$ 357.780,16 R$ 352.478,56

R & A COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - Movimentação Financeira 2009

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

BANCO DO BRASIL SA R$ 3.123.728,75 R$ 2.616.061,09 Receita R$ 0,00

Ano Calendário 

2009
BANCO BRADESCO SA R$ 3.859.532,98 R$ 4.402.487,51

R & A COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - Movimentação Financeira 2010

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

BANCO DO BRASIL SA R$ 3.859.532,98 R$ 4.402.487,51 Não informado

Ano Calendário 

2010
ITAU UNIBANCO SA R$ 5.258.006,50 R$ 4.750.088,08

BANCO BRADESCO SA R$ 6.765.145,06 R$ 7.561.405,27

PIAZZALE MALL RESTAURANTE LTDA - Movimentação Financeira 2010

Instituição Financeira Operação de Débito Operação de Crédito Renda Declarada IRPF

ITAU UNIBANCO SA R$ 1.363.286,36 R$ 1.316.165,42 Não informado

Ano Calendário 

2010
BANCO BRADESCO SA R$ 1.647.265,71 R$ 2.099.573,06

O  já  mencionado  Relatório  nº  01,  da  Receita  Federal  do  Brasil,  reforça  as 

afirmações acima, retratando com fidelidade a estúpida desproporcionalidade das movimentações 

bancárias e declarações de renda das empresas utilizadas para lavagem de dinheiro, multiplicadoras 

dos recursos obtidos ilicitamente, senão vejamos o teor do documento:

“2. Pessoas jurídicas:

2.1.  R  &  A  COMERCIO  DE  VEICULOS  LTDA  -  ME.  CNPJ  N°  
10.671.118/0001-03

2.1.1.  Comparando  a  receita  informada  pela  empresa  na  sua  DIPJ  -  
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica ou na  
Dacon - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais, declaração 



nas quais o contribuinte informa o seu faturamento à Receita Federal, com  
a sua movimentação financeira, temos o quadro a seguir:

ANO RECEITA INFORMADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DIPJ (R$) DACON (R$) DÉBITO (R$) CRÉDITO (R$)

2009 0,00 0,00 6.983.261,73 7.018.548,60
2010 N. DISPONIVEL 83.500,00 16.792.732,23 17.265.115,83

2.1.2. Analisando esses dados, verificamos que a empresa, aberta em 2009,  
teve uma movimentação financeira, nos anos-calendário de 2009 e 2010, de  
mais de 24 milhões de reais, para um faturamento declarado de pouco mais  
de oitenta mil reais.

2.1.3.  Segundo  informações  de  Notas  Fiscais  extraídas  do  SPED,  
descreveremos algumas operações que a empresa participou:

2.1.3.1.  Adquiriu  da  empresa  MERCURY  MARINE DO BRASIL  IND E  
COM  LTDA  CNPJ  n°  01.434.800/0001-83,  as  mercadorias  a  seguir  
relacionadas: 

N° DATA DESCRIÇÃO MERCADORIA QT. VAL. (R$)

1113 02/09/2010

MOTORES DE CENTRO RABETA MARCA MERCRUISER MODELO 5.0L MPI B3 2.2 (260HP) 1 23.585,47
CAPA DE PLASTICO DA CAIXA DE DIRECAO. 1 237,38
BRV3 15 3/4L22 48 1 1.274,00
BRV3 14 1/4R22 48 1 1.274,00
CAIXA DE DIREAAO BIG-T TELEFLEX 1 519,99
QCII STEER CABLE 64 1 269,05
CHICOTE ELETRICO 1 34,67
JUNCTION BOX KIT 1 260,01
MONITOR SC-1000 1 379,83
TACH-6K-WHITE 79 1 197,83
VELOCIMETRO SMARTCRAFT BR 80MPH 1 197,83
INDICADOR DO TRIM 1 163,8
INDICADOR DA PRESSAO DO OLEO SMARTCRAFT 1 163,8
INDICADOR DE TEMPERATURA DO MOTOR 1 142,43
VOLTIMETRO 1 155,99
PITOT KIT 1 182
CHAVE DE IGNICAO 1 118,7
CHICOTE ELETRICO 24FT 1 546
*CABO COMANDO 18 2 143,78
REMOTE CONTROL 1 473,2

TOTAL 30.319,76

 
2.1.3.2. A mercadoria acima descrita provavelmente foi encaminhada para  
a empresa DULEMAR LAMINACAO LTDA, CNPJ n° 03.460.336/0001-25,  
visto que, esta, em 10/12/2010, emitiu a Nota Fiscal Eletrônica de n° 70  
para  a  empresa  R  &  A  COMERCIO  DE  VEICULOS  LTDA  -  ME.,  
relacionando os itens da tabela anterior, inclusive com o mesmo valor, e  
informando como natureza da operação “RETORNO DE MERCADORIA 
RECEBIDO PARA INDUSTRIALIZACAO“.

2.1.3.3.  A  mesma  empresa  citada  no  item  anterior,  DULEMAR  



LAMINACAO LTDA, emitiu mais duas Notas Fiscais para a empresa R & A 
COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME., de n°s 54 e 69, a primeira em  
25/11/2010 com natureza da operação “VENDA DE MERCADORIA” e a  
segunda  em  10/12/2010  com  a  natureza  da  operação  “SIMPLES  
REMESSA”, ambas se referindo a mesma mercadoria “CASCO E CONVES  
LAMINADO EM FIBRA DE VIDRO MODELO CORAL 28” e de mesmo  
valor (R$ 55.384,00).

2.1.3.4.  Portanto,  tudo  indica  que  a  empresa   R  & A  COMERCIO DE 
VEICULOS  LTDA  -  ME.adquiriu  equipamentos  de  um  barco  em  uma  
empresa e remeteu para outra, da qual adquiriu o casco, para montagem  
da embarcação, que foi posteriormente entregue.

2.1.3.5.  Também  adquiriu  da  empresa  FLAMANBECCA  MONTAGENS  
LTDA  CNPJ  n°  10.871.124/0001-04,  cuja  atividade  é  manutenção  e  
reparação de embarcações e estruturas flutuantes, as mercadorias abaixo:

NATUREZA OPERAÇÃO DESCRIÇÃO MERCADORIA SE. N° DATA QT. VALOR(R$)
VENDA DE MERCADORIA KIT 28

001 76
10/12/2010 1,0 12.650,53

VENDA DE MERCADORIA KIT 28 L 10/12/2010 1,0 9.366,00
VENDA DE MERCADORIA KIT ATIVACAO 28 10/12/2010 1,0 5.544,00

TOTAL 27.560,53

2.1.3.6.  Provavelmente  a  empresa  R  & A  COMERCIO  DE VEICULOS  
LTDA -  ME.,  comprou/montou  uma embarcação com custo  final  de  R$  
113.264,29.
 
2.1.3.7. Adquiriu os veículos abaixo, que pelo menos até 16/08/2011 ainda  
constam no sistema Renavam como de sua propriedade:

 
VENDEDOR VEÍCULO SE. N° DATA QT VAL.(R$)

VICTOIRE AUTOMOVEIS LTDA JUMPER MINIBUS 2.3 HDI 001 5052 24/08/2010 1,0 85.000,00
CIRNE COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA. Honda - Motos/CBR 1000RR STD 001 10453 22/11/2010 1,0 60.000,00

2.1.3.8. Em 2010, informou, por meio de Notas Fiscais eletrônicas, saída e  
retorno para feiras de comercialização de veículos, os automóveis listados  
na relação a seguir:

VEÍCULO PLACA VALOR (R$)
VEICULO SEMI-NOVO VW/GOL PLUS MI (CJS 5827) CJS5827 10.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/UNO MILLE SMART (GZH 2447) GZH2447 10.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/UNO MILLE FIRE (MYI 7858) MYI7858 10.000,00
VEICULO SEMI-NOVO RENAULT/CLIO AUT 1.0 H (MYH 6651) MYH6651 11.000,00
VEICULO SEMI-NOVO VW/GOL SPECIAL (MYI 1579) MYI1579 11.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FORD/KA 1.0 (MMW 8369) MMW8369 12.000,00
VEICULO SEMI-NOVO RENAULT/CLIO RN 1.6 16V (MYE 3148) MYE3148 12.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/UNO MILLE FIRE (MZB 3629) MZB3629 12.000,00
VEICULO SEMI-NOVO VW/GOL SPECIAL (MZF 9030) MZF9030 12.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FORD/KA (MZJ 7799) MZJ7799 12.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FORD/KA (MXS 5282) MXS5282 13.000,00
VEICULO SEMI-NOVO CELTA (MYC 6163) MYC6163 13.000,00
VEICULO SEMI-NOVO GM/CLASSIC SPIRIT (MYX 7458) MYX7458 15.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FORD/KA (MZK 6227) MZK6227 15.000,00



VEICULO SEMI-NOVO GM/CELTA 4P LIFE (KHX 1282) KHX1282 15.500,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/UNO MILLE FERE FLEX (KHR 8239) KHR8239 16.000,00
VEICULO SEMI-NOVO RENAULT/CLIO AUT 1.0 16V (KLS 7152) KLS7152 16.000,00
VEICULO SEMI-NOVO VW/GOL 1.0 (MXO 8918) MXO8918 16.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX (MXP 2677) MXP2677 16.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FORD/KA (MXU 5664) MXU5664 16.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FORD/FIESTA (MYY 4128) MYY4128 16.000,00
VEICULO SEMI-NOVO GM/CELTA 3 PORTAS (MZF 6609) MZF6609 16.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FORD/KA (MZL 5508) MZL5508 16.000,00
VEICULO SEMI-NOVO RENAULT/CLIO PRI 1.6 16V (MXP 4046) MXP4046 17.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FORD/FIESTA SEDAN FLEX (MYR 6252) MYR6252 17.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX (MZI 5288) MZI5288 18.000,00
VEICULO SEMI-NOVO VW/GOL 1.0 (KKH5764) KKH5764 19.000,00
VEICULO SEMI-NOVO GM/ CLASSIC LIFE 1.0 (KJL-3044) KJL3044 19.000,00

VEÍCULO PLACA VALOR (R$)
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/PALIO ELX FLEX (KJW 8619) KJW8619 19.000,00
VEICULO SEMI-NOVO GM/CELTA 2P LIFE (MYS 9296) MYS9296 19.000,00
VEICULO SEMI-NOVO RENAULT/CLIO PRI 1.6 16VS (MYX 2397) MYX2397 19.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/PALIO FIRE FLEX (MNR 4603) MNR4603 20.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FORD/FIESTA FLEX (MYW 2299) MYW2299 20.000,00
VEICULO SEMI-NOVO GM/CELTA 2P LIFE (APA 4257) APA4257 21.000,00
VEICULO SEMI-NOVO VW/FOX 1.0 (HYF 4341) HYF4341 21.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/ SIENA FIRE (MNF-8235) MNF8235 21.000,00
VEICULO SEMI-NOVO CELTA 4P LIFE (MYK 1304) MYK1304 21.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/STRADA FIRE (MYM 2826) MYM2826 21.000,00
VEICULO SEMI-NOVO CELTA 4P LIFE (MYS 8492) MYS8492 21.000,00
VEICULO SEMI-NOVO VW/FOX (MZB 9339) MZB9339 21.000,00
VEICULO SEMI-NOVO GM/ CELTA 4P LIFE (MZD-6148) MZD6148 21.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIESTA FLEX (MYK6086) MYK6086 22.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/SIENA FIRE CELEBRATION 1.0 (KJM 9741) KJM9741 22.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/PALIO FIRE FLEX (MNL 4955) MNL4955 22.000,00
VEICULO SEMI-NOVO GM/CELTA 4P LIFE (MVK 8677) MVK8677 22.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/PALIO ELX 1.4 FLEX (MXS 2337) MXS2337 22.000,00
VEICULO SEMI-NOVO GM/CELTA 4P LIFE (MYG 9625) MYG9625 22.000,00
VEICULO SEMI-NOVO VW/GOL 1.0 (MYM 7393) MYM7393 22.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/PALIO ELX FLEX (MYS 4867) MYS4867 22.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/PALIO FIRE FLEX (NNN 3206) NNN3206 22.000,00
VEICULO SEMI-NOVO GM/MERIVA JOY (MYT 5038) MYT5038 22.500,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX (HCG 7110) HCG7110 23.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/SIENA HLX 1.8 FLEX (KKR 3116) KKR3116 23.000,00
VEICULO SEMI-NOVO VW/GOL 1.0 (MYO 6762) MYO6762 23.000,00
VEICULO SEMI-NOVO VW/FOX 1.0 (JGY 1663) JGY1663 24.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/PALIO FIRE FLEX (KGG 8785) KGG8785 24.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/SIENA ELX FLEX 1.4 (KJX 7021) KJX7021 24.000,00
VEICULO SIMI-NOVO FIAT/SIENA 1.4 TETRAFUEL (KKZ 3380) KKZ3380 25.000,00
VEICULO SEMI-NOVO GOL POWER 1.6 (KLI 7150) KLI7150 25.000,00
VEICULO SEMI-NOVO VW/POLO 1.6 (MYN 2474) MYN2474 25.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX (MYW 1808) MYW1808 25.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FORD/ECOSPORT XLS 1.6 FLEX (MZF 3235) MZF3235 25.000,00
VEICULO SEMI-NOVO VW/GOL 1.6 (NNO 1947) NNO1947 25.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/SIENA 1.4 TETRAFUEL (KIV 3069) KIV3069 26.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/PALIO ELX FLEX (MYS 4002) MYS4002 26.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FIAT/UNO MILLE WAY ECON (NNN 2175) NNN2175 26.000,00
VEICULO SEMI-NOVO TOYOTA/COROLLA XEI 1.8 VVT (MOL 8320) MOL8320 28.000,00
VEICULO SEMI-NOVO FORD/ECOSPORT XLS 1.6 FLEX (MYL 7543) MYL7543 31.000,00
VEICULO SEMI-NOVO VW/VOYAGE 1.6  32.000,00



VEICULO SEMI-NOVO FORD/ECOSPORT XL 1.6 FLEX (MZA 8066) MZA8066 35.000,00
VEICULO SEMI-NOVO VW/CROSSFOX 1.6 (MZC 8747) MZC8747 35.000,00
VEICULO SEMI-NOVO VW/SAVEIRO 1.6 CE (NNN 1173) NNN1173 39.000,00
VEICULO SEMI-NOVO HONDA/CIVIC LXS FLEX (MYT 6336) MYT6336 50.000,00

TOTAL 1.506.000,00
   

2.1.4.  Empresa  constituída  em  04/03/2009  com  o  quadro  societário  a  
seguir, conforme informações do sistema CNPJ:

 
SÓCIOS DATA PER VALOR (R$)

RHANDSON ROSARIO DE MACEDO BERNARDO 04/03/2009 50% 5.000,00
ACACIO ALLAN FERNANDES FORTE 04/03/2009 50% 5.000,00

2.1.5.  Quadro  societário  alterado  em  13/01/2010,  conforme  a  seguir  e  
informações do sistema CNPJ:

SÓCIOS DATA PER VALOR (R$)
RHANDSON ROSARIO DE MACEDO BERNARDO 13/01/2010 95% 9.500,00
JOSE BERNARDO 13/01/2010 5% 500,00

2.1.6. Empresa possui uma movimentação financeira de mais de 34 milhões  
de reais nos anos-calendário de 2009 e 2010, para faturamento declarado  
de apenas 83 mil reais no mesmo período.

 2.1.7.  Aquisição  de  uma  lancha  de  mais  de  100  mil  reais,  que  
aparentemente nada tem a ver com o objetivo da empresa.

2.2. RJ MACEDO COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ N° 11.322.972/0001-19

2.2.1.  Comparando  faturamento  informado  na  Dacon  com  a  sua 
movimentação financeira, temos o quadro a seguir:

ANO RECEITA INFORMADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DIPJ (R$) DACON (R$) DÉBITO (R$) CRÉDITO (R$)

2010 N. DISPONIVEL 9.715.548,21 14.541.457,00 15.695.647,28

2.2.2. Analisando esses dados, verificamos que a empresa, aberta no final  
de 2009, teve uma movimentação financeira no ano de 2010, de mais de 14  
milhões de reais para um faturamento declarado de aproximadamente dez  
milhões de reais.

2.2.4.  Empresa  constituída  em  16/11/2009  com  o  quadro  societário  a  
seguir, conforme informações do sistema CNPJ:

SÓCIOS DATA PER VALOR (R$)
JOSE BERNARDO 16/11/2009 10% 3.000,00
RHANDSON ROSARIO DE MACEDO BERNARDO 16/11/2009 90% 27.000,00

2.3. RHANDSON ROSARIO DE MACEDO BERNARDO (CASA DO PÃO  
DE QUEIJO) CNPJ N° 11.327.964/0001-65



2.3.1.  Comparando  faturamento  informado  na  Dacon  com  a  sua 
movimentação financeira, temos o quadro a seguir:

ANO RECEITA CONHECIDA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DIPJ (R$) DACON (R$) DÉBITO (R$) CRÉDITO (R$)

2010 N. DISPONIVEL 272.341,33 790.851,51 720.111,79

2..3.2.  Conforme  informação  retirada  de  Notas  Fiscais  Eletrônicas,  
extraídas do SPED,   adquiriu o veículo abaixo, que aparentemente nada  
tem a ver com o objetivo da empresa:

NOME  VENDEDOR DESC. MERCADORIA SE. N° DATA QT. VALOR(R
$)

ORIENT DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA TROLLER T4 TDI 3.0 001 2396 22/03/2010 1,0 85.000,00

2.3.3.  Firma  individual  de  propriedade  de  RHANDSON  ROSARIO  DE 
MACEDO BERNARDO CPF n° 052.090.764-74.

2.4. PIAZZALE MALL RESTAURANTE LTDA CNPJ N° 11.727.846/0001-
44

2.4.1.  Comparando  faturamento  informado  na  Dacon  com  a  sua 
movimentação financeira, temos o quadro a seguir:

ANO RECEITA CONHECIDA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DIPJ (R$) DACON (R$) DÉBITO (R$) CRÉDITO (R$)

2010 N. DISPONIVEL 1.435.103,98 3.010.552,07 3.415.738,48

2.4.2.  Empresa  constituída  em  24/03/2010  com  o  quadro  societário  a  
seguir, conforme informações do sistema CNPJ:

SÓCIOS DATA PER VALOR (R$)
JEFERSON WITAME GOMES 24/03/2010 50% 200.000,00
MARIA DAS GRACAS DE MACEDO BERNARDO 24/03/2010 50% 200.000,00

2.4.3.  A  movimentação  financeira  no  ano  calendário  de  2010  é  de  
aproximadamente o dobro da receita declarada.”

  

Como  se  pode  ver,  as  empresas  acima  nominadas  foram  criadas  por 

RYCHARDSON MACEDO com o intuito  único  de “blindar”  o seu patrimônio,  caracterizando 

lavagem de dinheiro em razão da ocultação e dissimulação da propriedade de bens provenientes, 

direta  ou  indiretamente,  dos  crimes  antecedentes  narrados  acima,  uma  vez  que  tais  bens 

continuaram sendo de propriedade de RYCHARDSON, nunca saindo de sua esfera de domínio, 

mesmo estando em nome de seus familiares, como se pode ver pelos diálogos telefônicos transcritos 

e demais prova acima referidas. 

Enfim,  para  concretizar  seu  intuito  de  lavar  o  dinheiro  desviado  do  IPEM, 



RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO teria contado com a participação de RHANDSON 

ROSÁRIO DE MACEDO BERNARDO,  JOSÉ BERNARDO, MARIA DAS GRAÇAS DE 

MACEDO  BERBARDO, ADRIANO  FLÁVIO  CARDOSO  NOGUEIRA  e JEFERSON 

WITAME GOMES. 

Estes associaram-se em quadrilha ou bando,  dando origem a uma organização 

criminosa (art.  2º,  alínea  “a”,  da  Convenção  das  Nações  Unidas  contra  o  Crime  Organizado 

Transnacional  —  Convenção de Palermo — aprovada no Brasil pelo Congresso Nacional pelo 

Decreto Legislativo n.º 231, de 29/05/2003, e promulgada pelo Decreto n.º 5.015, de 12/03/2004, ou 

seja, com força de lei ordinária) com a finalidade de cometer crimes de lavagem de dinheiro. 

De acordo com as investigações levadas a efeito, foi possível constatar que os 

acusados atuaram com estabilidade e com nítida divisão de tarefas, tratando-se inegavelmente de 

uma organização criminosa.

Assim,  a  estrutura  da  organização  seria  a  seguinte:  No  ápice  da  estrutura, 

encontrava-se  RYCHARDSON MACEDO BERNARDO, principal responsável pelas fraudes e 

maior  beneficiado  pela  criação  das  empresas  utilizadas  para  lavagem  do  dinheiro  de  origem 

criminosa.  Os  outros  membros  que  trabalhavam  como  braços  operacionais  da  organização 

criminosa  são  AÉCIO  ALUÍZIO  FERNANDES  DE  FARIA,  DANIEL VALE  BEZERRA, 

ADRIANO  FLÁVIO  CARDOSO  NOGUEIRA e RHANDSON  ROSÁRIO  DE  MACEDO 

BERNARDO,  os  quais  compunham,  juntamente  com  RYCHARDSON,  o núcleo  central  da 

organização  criminosa,  ressaltando-se  a  participação  dos  dois  últimos  (ADRIANO  e 

RHANDSON) no núcleo destinado à lavagem de capitais oriundos de desvio do IPEM/RN ou de 

“propina”  cobrada  de  empresários,  juntamente  com JOSÉ  BERNARDO  e  MARIA  DAS 

GRAÇAS  DE MACEDO BERBARDO,  pais  de  RYCHARDSON,  e  JEFERSON WITAME 

GOMES, sócio do PIAZALLE MALL. 

IV – MOTIVOS ENSEJADORES DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

IV.1 - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL 

IV.1.1 – DO AFASTAMENTO DO DELEGADO MATIAS LAURENTINO

Tão  logo  iniciou  o  desempenho  de  suas  funções  na  DEICOT  –  Delegacia 



Especializada  em  Crimes  Contra  a  Ordem  Tributária,  o  Delegado  de  Polícia  Civil  MATIAS 

LAURENTINO  passou  a  conduzir  as  investigações  acerca  das  práticas  de  crimes  contra  a 

administração cometidos nas dependências do IPEM/RN.

Das investigações, emanaram situações nem um pouco favoráveis aos acusados, 

eis  que  aparecem  diretamente  ligados  às  ilicitudes  perpetradas,  o  que  gerou  um  desconforto 

significativo em RYCHARDSON, RHANDSON e DANIEL.

Em diálogo travado no dia  28/03/2011,  os  interlocutores  RYCHARDSON DE 

MACEDO e DANIEL VALE BEZERRA falam sobre os crimes contra a administração pública 

cometidos  no  IPEM  e  sobre  a  investigação  existente  na  DEICOT  conduzida  pelo  Delegado 

MATIAS LAURENTINO com o objetivo de apurar estes delitos: 

28/03/2011 – 21h05min39s: RYCHARDSON liga do telefone da mãe para 

DANIEL.  RYCHARDSON  começa  falando  para  DANIEL sobre  os 

contratos das diárias.  Eles discutem sobre como o Delegado conseguiu 

informações dessas diárias e os nomes do pessoal que recebiam as diárias. 

RYCHARDSON diz que pode ter sido pelas diárias que eles colocavam para 

o povo, mas DANIEL acha que foi pelas ordens bancárias. RYCHARDSON 

acredita que o delegado pegou a folha de pagamento. RYCHARDSON fala 

que o delegado é quem está mexendo e que o promotor não sabe dessas 

diárias.  DANIEL diz  que  tinha  muita  gente  que  eles  colocavam  as 

diárias. RYCHARDSON  pergunta  se  tem  muita  gente  de  GILSON. 

DANIEL  diz  que  tinha  mais  de  quinhentos,  mas  depois  diz  que  está 

brincando e que na verdade o número é de cinquenta e três e fala que tinha 

muita gente vagabunda. DANIEL diz que 90% trabalhava e que o Delegado 

quer o CPF e endereço dos funcionários. RYCHARDSON diz que “é só 

dizer que não tem” e pergunta “como foi que esse FDP pegou isso aí, ...que 

bicho  FDP  esse  Delegado”.  Eles  discutem  sobre  como  o  Delegado 

conseguiu informações dessas diárias e os nomes do pessoal que recebiam 

as  diárias.  DANIEL pergunta  a  RYCHARDSON  se  ele  lembra  de 

“LUANA” e “SILVANA”. Eles temem o que “SILVANA” tem a falar. 

DANIEL diz que vai fazer uma cópia da relação do pessoal e depois 

passa para RYCHARDSON, pois são muitos. RYCHARDSON pergunta 

a  DANIEL se  tem  “GILNEI”.  DANIEL responde  que  tem  “GILNEI”, 



“MICHEL”, “DENIS DE GOIÁS”, “ALDAIR”. RYCHARDSON fala que o 

delegado  deve  ter  pegado  os  nomes  com  o  “ARIOSVALDO”. 

RYCHARDSON diz “... é tentar tirar esse bicho daí” (fazendo menção ao 

delegado).  RYCHARDSON fala que AÉCIO ainda vai ser ouvido e vai 

apresentar  os  nomes  da  lista  e  o  restante  vai  para  cima  dele. 

RYCHARDSON comenta que não tem o endereço de “LUANA”, mas acha 

que ela  irá  confirmar,  se  falar  com ela.  RYCHARDSON fala  que outras 

pessoas da lista são de “FERNANDO” e “LAURO” e que é falar com eles, 

mas que até já saíram do governo. DANIEL diz que até a irmã de “FÁBIO 

DANTAS” está lá. RYCHARDSON também pergunta sobre “SAIONARA, 

de SARAIVA”, e DANIEL confirma que ela foi colocada na lista e diz que a 

de EXPEDITO também. RYCHARDSON diz que “é, por uma parte é bom, 

né?”, e diz que “agora é tentar tirar esse doido daí, que ele acanalhou tudo 

esse MATIAS”. RICHARDSON comenta que o delegado está exagerando e 

acha que ele vai mexer também no 'posto'”.

 

Curiosamente, no dia 02 de abril de 2011 (sábado) foi publicada no Diário Oficial 

do Estado a portaria 374/2011 do Delegado Geral da Polícia Civil, dispensando o DPC MATIAS 

LAURENTINO da DEICOT (fls. 207). Logo em seguida, houve uma ligação de RHANDSON para 

RYCHARDSON :

02/04/2011 – 14h04min35s: RHANDSON diz a RICHARDSON. “ você, já 

viu na Internet? Saiu já! Mas não é a pessoa que você pensava que entrou.”. 

RICHARDSON sorri. RHANDSON diz que vai ligar do número novo.

A dispensa do DPC MATIAS LAURENTINO da DEICOT reforça a fragilidade 

de nossa Polícia Civil para investigar os crimes contra a Administração Pública. Pelos diálogos 

pode se afirmar com convicção que o delegado foi dispensado, em virtude de tráfico de influência 

dos investigados que fazem parte da organização criminosa,  quais sejam,  RYCHARDSON DE 

MACÊDO  BERNARDO,  DANIEL  VALE  BEZERRA  e RHANDSON  ROSÁRIO  DE 

MACEDO  BERNARDO para  que  o  delegado  não  conseguisse  descobrir  os  atos  criminosos 

cometidos no IPEM pelos investigados. 

Ao ser questionado por esta Promotoria, o Gabinete do Delegado-Geral da Polícia 

Civil  afirmou  que  a  saída  foi  para  assegurar  “o  princípio  da  eficiência  no  serviço  público” 



(208/209), o que não se compatibiliza com os diálogos gravados. 

Instado a se pronunciar sobre sua destituição à DEICOT, o Delegado MATIAS 

LAURENTINO esclarece (fls.211/213):

“(...)  Quanto  aos  motivos  que  deram  causa  a  prematura  destituição  do 

signatário  das  funções  de  Delegado  Adjunto  da  DEICOT,  onde  estava 

iniciando seu trabalho, contando apenas dom 23 dias de gestão, apurando os 

casos de crimes contra o patrimônio, somente o Delegado Geral RONALDO 

GOMES DE MORAIS pode explicar, uma vez que a Portaria nº 374/2011, 

publicada  no  DOE  do  dia  02/04/2011,  se  apresenta  sem  qualquer 

justificativa para sua validade e eficácia no mundo jurídico.

(...) 

Em suma, o signatário foi nomeado para o serviço de supervisão em dada 

(sic) de 26/05/2010, sendo destituído pelo atual Delegado Geral antes de 

completar 1(um) ano, sem que haja qualquer ato motivador, conforme se 

focaliza na conforme Portaria nº 416/2010, publicada no Diário Oficial do 

dia  28/05/2010  e  Portaria  nº  255/2011,  de  28  de  fevereiro  de  2011.  Da 

mesma forma ocorreu quanto a destituição da DEICOT e nomeação para a 

titularidade  da  Delegacia  de  Proteção  ao  Idosos  –  DEPI.  Esta  última 

destituição e posterior designação foi realizada quando o signatário ainda 

não contava sequer com 30 (trinta) dias na nova função e sem qualquer 

Parecer da Assessoria Técnica Jurídica ou qualquer despacho motivador de 

quem de direito para que pudesse recorrer ao Sr. Secretário da Segurança 

Pública e Defesa Social, conforme faculta a parte final do § único do art. 92, 

da Lei Complementar 270/2004.”

O encadeamento lógico dessas circunstâncias permitem vislumbrar que tão logo o 

Delegado  MATIAS  LAURENTINO  passou  a  figurar  como  entrave  para  consecução  dos  seus 

interesses, a organização criminosa liderada por RICHARDSON, criou meios para substitui-lo.

IV.1.2 – DA MANIPULAÇÃO  E CHANTAGEM DE TESTEMUNHAS:

A manipulação de pessoas e interesses não se restringe única e exclusivamente ao 

delegado MATIAS LAURENTINO. Ao longo das investigações constatou-se que usar as pessoas 



tem sido a marca registrada de organização criminosa liderada por RYCHARDSON. 

Na tentativa de encobrir  toda a farsa articulada no IPEM/RN, o então Diretor 

Geral  tem  se  valido  de  chantagens  para  alcançar  suas  pretensões.  Ao  comunicar-se  com  os 

interlocutores  infra  nominados,  percebe-se  com clareza  sua  atuação  no  sentido  de  perturbar  a 

instrução dos procedimento administrativos em curso, mediante modificação de depoimentos das 

testemunhas e o direcionamento destes,  ameaças,  além de fazer  com que determinadas  pessoas 

retirem autorização dada ao Ministério Público para acesso a seus dados bancários, senão vejamos:

29/04/2011 – 16h05min19s -  RICHARDSON liga para MNI (mulher não 

identificada)  para  saber  sobre  a  intimação  que  recebeu  do  ministério 

público.  Ela  fala  que  recebeu  no  dia  27/04/11  e  que  a  audiência  está 

marcada para o dia 02/05/11. RICHARDSON diz que quer saber, pois vai 

dizer que estava viajando para remarcar a audiência.

10/05/2011 – 16h02min34s - RICHARDSON reclama com EMANUELA 

por causa da autorização da quebra de sigilo bancário ao Ministério Público.

15/05/2011 – 22h16min42s -  RICHARDSON comenta que EMANUELA 

autorizou  a  quebra  de  sigilo  bancário  dela.  DANIEL fala  que  AÉCIO 

também autorizou a quebra de sigilo bancário dele.  DANIEL diz que vai 

orientar AÉCIO a desautorizar a quebra.

A EMANUELA que é mencionada no diálogo acima se chama EMANUELA DE 

OLIVEIRA ALVES. Ela  prestou depoimento no inquérito civil que investiga irregularidades no 

quadro funcional do IPEM. Em um primeiro momento, ela autorizou o acesso aos dados bancários 

pelo Ministério Público, mas depois apresentou uma petição revogando o acesso (fls. 553 e 558). 

Mas não é só isso. Outras pessoas também foram instruídas a criar entraves:

26/05/2011 - 16h17min33s – RYCHARDSON liga para ADRIANO dando 

instruções  sobre  qual  endereço dar  quando for  ouvido pelos  promotores. 

RYCHARDSON diz que é para dar o endereço de Mossoró.

                   Porém, o mais impressionante obstáculo a instrução processual foi captado nos diálogos  



abaixo.  Neles,  RYCHARDSON influencia  LIANNE a  mudar  o  depoimento  dado  no  inquérito 

policial.  

01/06/2011  –  15h20min09s  –  RYCHARDSON  entra  em  contato  com 

GILMAR e comentam sobre  o assunto IPEM, e diz  que se PRETO e a 

“menina” (LIANE), não quiserem ajudar o problema são deles e aguentem 

as consequências,  e RYCHARDSON ainda fala que o “pau vai torar pro 

mais  pequeno”,  RYCHARDSON também comenta  que  era  pra  todos  se 

ajudarem já que o negócio foi bom pra todo mundo.

01/06/2011 – 15h35min36s – RYCHARDSON entra em contato com RAUL 

para pedir que ele entre em contato com a “menina” (LIANE), e com o pai 

dela  Sr.  JOÃO  MARIA,  já  que  os  dois  não  querem  cooperar  com 

RYCHARDSON  no  assunto  IPEM.  RYCHARDSON  comenta  que  a 

“menina”  foi  induzida  pelo  pai  JOÃO  MARIA  a  falar  a  verdade. 

RYCHARDSON  pede  pra  RAUL  pra  avisar  a  “menina”  que  é 

RYCHARDSON que pode ajudar a ela,  que RYCHARDSON não quer 

prejudicar ninguém,  mas  se  a   menina  continuar desse  jeito  ele  vai 

confirmar  tudo  e  a  menina  vai  junto  com  RYCHARDSON. 

RYCHARDSON diz a RAUL que quando conversou com JOÃO MARIA 

(pai  da  menina),  comentou  que  na hora  de  se  beneficiar todo  mundo 

“coisou”, e na hora dessa a menina tá achando que vai ficar de fora. 

RYCHARDSON  ainda  diz  a  RAUL  que  o  que  acontecer  com 

RYCHARDSON vai acontecer com a menina, já que o crime é o mesmo. 

RYCHARDSON  pede  para  RAUL  falar  com  JOÃO  MARIA  que 

RYCHARDSON  é  uma  pessoa  boa,  que  RYCHARDSON  só  está 

querendo ajudar, que na hora foi o “menino” que foi atrás dele e ficava 

com “hum mil e tanto”, e todo mundo se beneficiava. RYCHARDSON 

diz a RAUL que assumir só o problema que não quer envolver ninguém 

porque  se  envolver  mais  gente  pode  se  caracterizar  formação  de 

quadrilha aí complicaria mais o problema.

Em  outro  diálogo  interceptado,  RYCHARDSON  conversa  com  o  advogado 

LAZARO, o mesmo que apresentou uma petição no inquérito policial (fls. 715) solicitando que as 

testemunhas fossem novamente reinquiridas e que as acompanhou na mudança dos depoimentos 



por influência de RYCHARDSON

01/06/2011  –  21h17min14s  –  RYCHARDSON liga  para  LÁZARO para 

dizer que já conversou com o “pessoal” com ela e o pai dela (LIANE E 

JOÃO MARIA). LÁZARO pergunta a RYCHARDSON se pode manter a 

mesma petição, e RYCHARDSON diz que sim, porque “ELA” trabalha pro 

deputado DIBSON, e RYCHARDSON pediu para DIBSON falar com o pai 

dela, “ai tudo ficou acertado”.

Verificando os depoimentos dados dentro do inquérito policial 032/2011-DEICOT, 

observa-se que a ameaça surtiu efeito. Em um primeiro depoimento prestado na DEICOT, LIANNE 

afirmou ter percebido remuneração pelo IPEM/RN sem a devida contraprestação laboral. 

“Que inquirida se já prestou serviço no IPEM/RN, a declarante disse que 

não, no entanto, recebia na sua conta bancária, mensalmente, um valor de 

cerca  de  R$  1.400,00;  QUE  como  conhecia  a  pessoa  de  Randerson 

Macedo,  irmão  de  Richardson  Macedo.  O  mesmo  disse  que  ia  lhe 

ajudar  depositando  esse  dinheiro  mensalmente  através  de  ordem 

bancária,  o  qual  a  declarante  lhe  repassava  cerca  de  R$  1.100,00  e 

ficando com cerca de R$ 300,00;” ( LIANNE CAVALCANTI EUFRÁZIO 

DE ARAUJO, fls. 711)

Ocorre que em um segundo momento, ou seja, logo após a pressão exercida por 

RYCHARDSON de seus intermediários, retornou à referida delegacia modificando sobremaneira 

seu discurso acerca dos fatos, tudo fruto as ameaças a que ela e seu pai foram submetidos.

Aliás, a pressão surtiu efeitou não só em LIANNE, mas também em seu esposo 

ZULMAR FILHO,  em sua  cunhada  ANA KEILA e  no  seu  sogro  ZULMAR,  pois  todos  eles 

mudaram seus depoimentos (fls. 716/723) que incriminavam RYCHARDSON e RHANDSON..  

IV.1.3 – DO DESAPARECIMENTO DE PROCESSOS:

De acordo com o Relatório de Auditoria do INMETRO, constitui um verdadeiro 

óbice  ao  aprofundamento  das  investigações  o  desaparecimento  de  vários  procedimentos 

administrativos, bem como o completo comprometimento na formação dos processos que lá ainda 



se encontram, tais como a ausência de documentos imprescindível à sua regular constituição.

Um  exemplo  clássico  no  sumiço  de  cadernos  processuais  vem  a  ser  o  da 

contratação da empresa de terceirização de serviços FF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

Ao  tentar  analisar  o  processo  de  contratação  da  empresa  (FF  Construções  e 

Serviços  LTDA),  esta  Promotoria  foi  informada  que  o  processo  tinha  sido  extraviado  ao  ser 

remetido  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  através  do  ofício  030/2010-GD  assinado  por 

RICHARDSON MACEDO (fls. 626/627).

A resposta da diretora de expediente do TCE, Mayra Gomes Medeiros Galvão 

Pereira, para o suposto extravio do processo é elucidativa (fls.629) e junto com outros documentos 

enviados pelo TCE (fls.  630/634) evidenciam a tentativa de impedir que os órgãos de controle 

tivessem acesso ao documento:

“(...) O número do documento, por exemplo, inexiste no 

sistema. Além de sua ausência registral pode-se observar que o número a ele 

atribuído é por demais alto, ou seja, está numa casa bem superior a que o 

Tribunal estava a utilizar à época. O suposto documento recebeu o número 

11.461/2010-TC quando  sequer  havia  chegado  à  casa  dos  4.000  (quatro 

mil).

Válido  salientar  ainda  que  a  data  de  recebimento  do 

documento é anterior a grifada em seu cabeçalho, além de que a rubrica ali 

exposta não confere com a de nenhum dos servidores desta Diretoria.

Outro  ponto  salutar  é  que  o  mencionado  documento  é 

endereçado ao Ilustríssimo Sr. Conselheiro Alcimar Torquato ao qual não 

compete o teor ali proposto, uma vez que os assuntos inerentes ao IPEM/RN 

são de responsabilidade da 2.ª Câmara,  a qual não integra o mencionada 

Conselheiro.

  Pelo incidir  demasiado de contradições  e informações 

infundadas  esta  Diretoria,  frisa  seu  esforça  inexitoso,  de  modo  que  o 

referido documento não fora entregue  ,   dispondo-se ao esclarecimento dos 

fatos no que couber. “

O documento que retratava a contratação da empresa FF  Construções e Serviços 



LTDA foi extraviado com o intuito de encobrir as irregularidades existentes naquele procedimento.

Na  contratação  da  empresa  (FF  Construções  e  Serviços  LTDA participaram 

diretamente  DANIEL  VALE  (ao  emitir  o  parecer  jurídico  que  possibilitou  a  contratação), 

ADRIANO FLÀVIO (ao realizar a pesquisa de preços) e RYCHARDSON MACEDO, ao escolher a 

empresa  vencedora,  mesma  tendo  ciência  que  ela  pertencia  ao  seu  “testa  de  ferro” AÉCIO 

ALUIZIO. Do outro lado, foram diretamente beneficiados com a contratação : AÉCIO ALUIZIO 

(teve a sua empresa contratada, além de retomar as suas antigas funções no IPEM), ADRIANO 

FLAVIO (passou a ser contratado pela terceirizada) e RICHARDSON MACEDO (passou a indicar 

as pessoas que deveriam trabalhar na terceirizada).   

Isto posto, resta patente que em tendo sido capaz de provocar o desaparecimento 

de uma gama de documentos que estavam sobre sua tutela enquanto Diretor Geral do IPEM/RN, 

está apto a tumultuar a instrução do processo, como vem fazendo com as testemunhas, pelo que se 

entende imprescindível a prisão preventiva dos acusados, única medida apta a assegurar a busca 

pela verdade dos fatos.

V – DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA  

 O  art.  313,  inciso  I,  do  Código  de  Processo  Penal  prevê,  como  condição  de 

admissibilidade  da  decretação  da  prisão  preventiva,  a  ocorrência  de  crime  doloso  punido  com 

reclusão. No caso vertente, os investigados são acusados da prática do delito capitulado no art. 321 

do CP.

 Por sua vez, o art.  312 do CPP exige, como pressupostos da prisão preventiva, a 

prova  da existência  do crime e indícios  suficientes  de sua autoria.  Também estes  requisitos  se 

encontram presentes nos autos. 

VI – DO CABIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR  

 É  cabível  a  providência  jurisdicional  de  urgência  ora  solicitada,  pois  a  prisão 

preventiva é admitida em qualquer fase do processo, desde que ocorra uma das hipóteses prevista 

no art. 312 do Código de Processo Penal. 

VII – DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA  

 As  prisões  processuais  ou  provisórias  têm natureza  cautelar  e  são  cabíveis,  por 



exemplo, quando houver risco concreto para a aplicação da lei penal ou para conveniência da 

instrução processual.

 No caso em análise, desponta dos autos claramente a necessidade de preservação da 

instrução  criminal,  pois  as  atitudes  dos  acusados  durante  a  tramitação  do  inquérito  civil  e  do 

inquérito  policial,  afastando  o  delegado  de  DEDEP,  ameaçando,  manipulando  e  chantageando 

testemunhas e desaparecendo com processos, demonstram nitidamente que os acusados ameaçam 

perturbar  a  atividade  jurisdicional,  seja  viciando  a  prova  ainda  por  produzir,  seja  coagindo  os 

depoentes.

O  fato  de  o  acusado  ser  tecnicamente  primário,  ter  residência  fixa  e  condição 

financeira abastada, evidentemente não são fatores a impedir sua constrição preventiva a bem da 

instrução probatória, pois as suas atitudes intimidatórias tornam justificável a segregação cautelar. A 

jurisprudência  pátria  predominante  ampara  a  este  posicionamento,  sendo  válido  transcreve  o 

seguinte precedente da Justiça carioca:

“A condição de primário e os bons antecedente não tornam imune o 

autor  de  crime  à  prisão  provisória,  se  houver  necessidade  desta. 

Perturbação da ordem pública. No seu conceito não se inclui apenas o 

perigo  de  o  agente  vir  a  cometer  novos  crimes,  se  mantido  em 

liberdade.  Abrange,  inclusive,  a  situação  em que  o  fato,  por  suas 

traumáticas  características,  perturba  a  quietude  social,  tirando  as 

pessoas do seu cotidiano de paz para lhes gerar um estado de temor e 

apreensão. Impressão pessoal do juiz. Não se deve perder de vista que 

o juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e 

das pessoas nele envolvidas, dispõe, normalmente, de convicção em 

torno da necessidade da prisão provisória. Denegaram a ordem” (TJRJ 

– HC 685026700 – Rel. Ladislau Fernando Röhnelt – RT 600/389).

 Assim,  urge  que  sejam  adotadas  medidas  urgentes  para  proteção  da  presenta 

instrução criminal. 

VIII – DA NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA

A regra no processo penal, em virtude do princípio da presunção de inocência (art. 

5º, inciso LVII), é a liberdade do indivíduo até a condenação. Nada obstante, casos há em que a  

necessidade de prisão se faz premente, tornando-se, pois, imprescindível a custódia cautelar.



Dentre as hipóteses de prisão cautelar,  tem-se a prisão temporária,  criada para 

substituir a prisão para averiguação, incompatível com a Constituição Federal de 1988.

Grassa doutrinariamente certa controvérsia sobre a necessidade de cumulação dos 

requisitos  da  prisão  temporária,  previstos  nos  incisos  do  artigo  1º  da  Lei  7.960/89.  A corrente 

predominante, e diga-se a mais razoável, é a de que se faz necessária a cumulação do inciso I ou do 

inciso II com o inciso III (inciso I+III ou inciso II+III).

No caso em tela, estão preenchidos os incisos I e III  (alínea “l” ,quadrilha ou 

bando) do referido preceito legal. Com efeito, a prisão se faz imprescindível para as investigações 

(inciso I), pois será cumulada com pedido de busca e apreensão

Assim, há fortes provas de que o delito de quadrilha ou bando, entre outros delitos 

foram praticados, e caso não seja deferida a medida poderá comprometer as diligências a serem 

efetuadas com a busca e apreensão. 

A  liberdade  dos  investigados  durante  as  diligências  poderá  dificultar  a  sua 

realização, diante da magnitude da operação que a organização criminosa possui para dificultar a 

instrução criminal e manipular as versões dos fatos,  que já foi fartamente demonstrada no item 

acima

IX – DA NECESSIDADE DA BUSCA E APREENSÃO  

              A busca e apreensão domiciliar e de pessoas é regulado pelos artigos 240 e ss. do 

CPP.

 Consoante prescreve o artigo 240, § 1º, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo 

Penal, é cabível a busca domiciliar quando fundadas razões a autorizem para, dentre outras causas, 

apreender  coisas  achadas  ou  obtidas  por  meios  criminosos,  além  de  descobrir  objetos 

necessários à prova da infração.

Como medida acautelatória que é, a busca e apreensão destina-se a impedir que 

desapareçam as provas do crime e subordina-se aos pressupostos comuns de todas as liminares: 

“fumus boni iuris” e “pericullum in mora”.



No caso em testilha é inegável a “fumaça do bom direito”, já que existem provas do 

cometimento do crime de peculato além de outros crimes pelos investigados. 

Por seu turno, o perigo na demora da concessão da medida,  pode vir  a tornar a 

diligência totalmente inócua, já que os investigados, conforme demonstrado acima, possuem grande 

poder para impedir a instrução probatória, como ocorreu com a substituição do delegado da DEDEP 

e com a coação as testemunhas.

Além disso, há fundadas razões para se concluir que os investigados mantém em 

suas residência, documentos que podem incriminá-los ainda mais. 

Nesta esteira, como é sabido, o Estado tem o dever legal de coibir qualquer ato que 

contrarie  o  ordenamento  jurídico,  especialmente  aqueles  que,  além de  serem crimes  por  si  só, 

podem facilitar a prática de outros crimes.

Sobre a  busca e  apreensão,  o  saudoso jurista  Magalhães Noronha,  em sua obra 

Curso de Direito Processual Penal, preleciona que:

"a busca e apreensão é medida acautelatória, é meio coercitivo pelo qual é, por 

lei,  utilizada  a  força  do  Estado  para  apossar-se  de  elementos  de  prova,  de 

objetos a confiscar, ou da pessoa do culpado, ou para investigar os vestígios de 

um crime". (negritamos)

O proeminente Hélio Tornaghi, em sua obra Curso de Processo Penal, ainda sobre o 

tema, ensina que a “busca e apreensão” pode ocorrer:

a) anteriormente a qualquer procedimento policial (isto é, antes da instauração 
do inquérito policial) ou judicial;
b) durante o inquérito;
c) na fase do processo judiciário;
d)  durante  a  execução  (inclusive  já  estando  o  condenado  no  livramento 
condicional). 

O art.  240, § 1º, alínea  b e e, do Código Processo Penal, sobre o mesmo tema, 

disciplina que:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal”.
§ 1º. Proceder-se-á a busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, 
para:



(...)
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
(...)
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 
(…)

Assim,  não há dúvidas  da necessidade do deferimento da busca  e  apreensão na 

residência dos investigados.

X – DO REQUERIMENTO  

 Ante o todo o exposto, provados os requisitos e pressupostos para concessão das 

medidas  cautelares  pleiteadas,  e  sobretudo a  fim de  que  se garanta  a  ordem pública,  requer  o 

Ministério Público, nos termos dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, a decretação da 

PRISÃO  PREVENTIVA de  RYCHARDSON  DE MACEDO BERNARDO e RHANDSON 

ROSÁRIO  DE  MACEDO  BERNARDO,  por  ser  medida  de  indeclinável  necessidade,  e  a 

PRISÃO  TEMPORÁRIA de  ADRIANO  FLÁVIO  CARDOSO  NOGUEIRA;  AÉCIO 

ALUÍZIO FERNANDES DE FARIA;  DANIEL VALE BEZERRA;  JEFERSON WITAME 

GOMES; JOSÉ BERNARDO e MARIA DAS GRAÇAS DE MACEDO BERNARDO, por ser 

medida de indeclinável necessidade.

 

 Requer, também, a expedição, em caráter de urgência, de mandado de  BUSCA E 

APREENSÃO, nos termos do art. 240, § 1º, alíneas  “a” a  “h”, c/c com o artigo 240, § 2º, do 

Código de Processo Penal, a ser realizada pela Polícia Militar Estadual, de modo que a autoridade 

policial possa adentrar na residência dos investigados e nas sedes, únicas ou filiais, das empresas 

R  &  A COMÉRCIO  DE  VEÍCULOS  CNPJ  10.671.118/0001-03  (Platinum  Automóveis), 

RHANDSON  ROSÁRIO  DE  MACEDO  ME  CNPJ  11.327.964/0001-65  (Casa  do  Pão  de 

Queijo  no  Carrefour),  RJ  MACEDO  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  LTDA  CNPJ 

11.322.972/0001-19 (Supermercado É SHOW) e PIAZZALE MALL RESTAURANTE LTDA 

CNPJ  11.727.846/0001-44  (Shopping  Midway) e  apreender  toda  espécie  de  documentos,  no 

sentido técnico do termo, inclusive papéis, computadores, notebooks, equipamentos de mídia digital 

(tablets, pen drives, netbooks etc), telefones celulares, dinheiro em espécie, automóveis, veículos 

automotores  terrestres,  marítimos e  aéreos,  coisas achadas  ou  obtidas por meios criminosos e 

objetos necessários à prova da infração e qualquer outro elemento de convicção e, ainda, que 

constitua  prova  da  existência  de  outros  crimes,  devendo  a  Autoridade  Policial  cumprir  a 

diligência sem se descurar de observar fielmente as regras e imposições legais pertinentes à espécie, 

inclusive a do sigilo que a situação requer.



A  busca  pessoal  em  RYCHARDSON  DE  MACEDO  BERNARDO  e 

RHANDSON  ROSÁRIO  DE  MACEDO  BERNARDO,  ADRIANO  FLÁVIO  CARDOSO 

NOGUEIRA;  AÉCIO  ALUÍZIO  FERNANDES  DE  FARIA;  DANIEL VALE  BEZERRA; 

JEFERSON  WITAME  GOMES;  JOSÉ  BERNARDO  e MARIA  DAS  GRAÇAS  DE 

MACEDO BERNARDO, tendo em vista o interesse da investigação em seus “pen drive's” e outros 

dispositivos  de  mídia  digital  portáteis,  além  de  telefones  celulares,  com  o  intuito  de  coletar 

arquivos, agendas, contatos, chamadas e mensagens de texto, e também a possibilidade de que eles 

venham a  ocultar  consigo  ou  visando  repassar  a  terceiros,  algum elemento  de  prova  ocultado 

durante as diligências ou no ato de suas prisões, também requeridas, como medida complementar a 

busca e apreensão predial.

Abaixo, segue a lista dos endereços objeto da diligência de busca e apreensão ora 

requerida:

1  -  RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO, CPF nº  913.961.904-49,  brasileiro,  solteiro, 

advogado, RG nº 1.410.082-RN, residente e domiciliado na Rua Desembargador Túlio Bezerra de 

Melo, 3605, apto. 14, Candelária, Natal/RN; 

2 -  Escritório de advocacia de RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO, à Rua Jaguarari, 

2523, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP. 59064-500 (Vizinho à Padaria São Miguel);

3  -  RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO BERNARDO, CPF nº  052.090.764-74,  brasileiro, 

solteiro,  empresário,  portador  de  RG nº  001.895.699-SSP/RN,  residente  e  domiciliado  na  Rua 

Desembargador Túlio Bezerra de Melo, 3605, apto. 14, Candelária, Natal/RN; 

4 - JOSÉ BERNARDO, CPF nº 043.984.674-91, residente e domiciliado na Rua Desembargador 

Túlio Bezerra de Melo, 3605, apto. 14, Candelária, Natal/RN; 

5  -  MARIA DAS GRAÇAS DE MACEDO BERNARDO,  CPF nº  378.869.594-34;residente  e 

domiciliado na Rua Desembargador Túlio Bezerra de Melo, 3605, apto. 14, Candelária, Natal/RN; 

6  -  JEFERSON  WITAME  GOMES,  CPF  nº  175.176.134-726,  brasileiro,  casado,  empresário, 

residente  e  domiciliado  na  Rua  Deputado  Antônio  Florêncio  de  Queiroz,  nº  12,  Ponta  Negra, 

Natal/RN,; 

7  -  ADRIANO  FLÁVIO  CARDOSO  NOGUEIRA,  brasileiro,  solteiro,  analista  de  sistemas, 



portador do CPF 045.206.004-48 e RG2.104.099 -RN, residente e domiciliado à Rua Engenheiro 

Bertoldo Gurgel, nº 322, Ap. 302, Res. Grafite, Lagoa Nova, Natal/RN;

8 -  AÉCIO ALUÍZIO FERNANDES DE FARIA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural de 

Caicó/RN, nascido em 22/11/1981, CPF n.º 011.543.134-92, RG n.º 1.479.095 SSP/RN, residente e 

domiciliado na Rua Jairo Tinoco, 277, 1.º andar, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59054-530 (?);

9 - DANIEL VALE BEZERRA OAB/RN n.° 3858, CPF. 018.713.304-24, residente e domiciliado 

na Avenida Ghandi, nº 1600, Condomínio Ghandi, Casa 12, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN;

10 - R & A COMÉRCIO DE VEÍCULOS CNPJ 10.671.118/0001-03 (Platinum Automóveis) – Loja 

1 - fone: 32173998, RUA LUCIA VIVEIROS, 535 - LJ 19/20 Shopping Show Auto Mall - Neópolis 

I– Natal/RN, CEP. 59086-005);

11 - R & A COMÉRCIO DE VEÍCULOS CNPJ 10.671.118/0001-03 (Platinum Automóveis) – Loja 

2  -  Av. Dão Silveira, nº 7940 NATAL AUTO SHOPPING- Lojas 16 e 21 - BR 101 - Km 5 -  

Pitimbu – Natal/RN;

12 -  RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO ME CNPJ 11.327.964/0001-65 (Casa  do Pão de 

Queijo no Carrefour – Av. Senador Salgado Filho, nº 3700, Box 07 do Supermercado Carrefour, 

Candelária, Natal/RN, CEP. 59066-800, fone: 3217 -3998;

13  -  RJ  MACEDO  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  LTDA  CNPJ  11.322.972/0001-19 

(Supermercado  É  SHOW) –  loja  1;  Rua  São  Domingos  do  Amarante,  nº  69,  Loja  01,  Igapó, 

Natal/RN, CEP. 59104-110 (Fone 3214-6370)

14  -  RJ  MACEDO  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  LTDA  CNPJ  11.322.972/0001-19 

(Supermercado É SHOW) – loja 2;

15 - PIAZZALE MALL RESTAURANTE LTDA CNPJ 11.727.846/0001-44 (Shopping Midway), 

Av. Bernardo Vieira, nº 3775, Piso l-3, Loja 321, Tirol, Natal/RN, CEP. 59.015-900;

16 – Escritório do Contador CLIDENOR ALADIM DE ARAÚJO JUNIOR (JUNIOR ALADIM); 

Rua Capitão Abdon Nunes, Tirol, Natal/RN (Obs.: Rua que dá acesso à FARN);



17  -   Apartamento  no  INTERCITY,  de  propriedade  de  RHANDSON (a  depender  de  um dos 

acusados  estar  utilizando-o,  pois,  acaso  esteja  locado  ou  cedido  a  terceiro,  naturalmente,  não 

haveria necessidade), adquirido da empresa MACLIMA INCORPORADORA LTDA, situado na 

Av. Sílvio Pedroza, 228, Apt.º 803, pav. 8 – tipo 3, Areia Preta, Natal-RN;

18 – FF Construções e Serviços Ltda, CNPJ 08.968.942/0001-70, Rua Jairo Tinoco, 277, b, Lagoa 

Nova, CEP 59054-530, Natal/RN. (Mesmo endereço informado por Aécio).

19 – Apartamento em nome de RHANDSON ROSÁRIO DE MACEDO BERNARDO, adquirido 

da empresa VERTICAL ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA, situado na Rua Governador 

Juvenal Lamartine, nº 800, Tirol, Apto 1301, Natal/RN.

 

Nestes termos, pede deferimento.

Natal/RN, 26 de agosto de 2011.

EUDO RODRIGUES LEITE

Promotor de Justiça

AFONSO DE LIGÓRIO BEZERRA JÚNIOR

Promotor de Justiça

ALEXANDRE GONÇALVES FRAZÃO 

Promotor de Justiça

PATRÍCIA ANTUNES MARTINS DE OLIVEIRA 

Promotor de Justiça

CLAYTON BARRETO DE OLIVEIRA

Promotor de Justiça

ALYSSON MICHEL DE AZEVEDO DANTAS

Promotor de Justiça


