
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Coordenadoria Jurídica Judicial

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 97, Candelária, Natal/RN – CEP 59065-555
Tel/Fax.: 3232-7132 – pgj@rn.gov.br

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:

Ref. Procedimento Investigatório Criminal n.º 090/2014-PGJ

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE,  por  meio  de  seu  Procurador-Geral  de  Justiça,  no  uso  de  suas  atribuições

constitucionais e legais, com fulcro no art. 129, inciso I, da Constituição Federal, vem, perante

Vossa Excelência,  com arrimo no Procedimento Investigatório  Criminal  nº  090/2014-PGJ,

oferecer

DENÚNCIA

em desfavor de

MARIA DE  FÁTIMA ARAÚJO  DA SILVA,  brasileira,  solteira,  dentista,

atualmente exercendo o mandato de Prefeita do Município de Ouro Branco/RN,

portadora do RG nº 1.739.336 - SSP/RN e inscrita sob o CPF nº 026.698.684-60,

com endereço  profissional  à  Avenida  Manoel  Correia,  nº  219,  Centro,  Ouro

Branco/RN, CEP 59347-000 e endereço residencial  na Rua Senhor Cirilo, 124,

Centro, Ouro Branco/RN;
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pela prática do fato delituoso a seguir narrado.

No decorrer  dos anos de 2013 e 2014,  a denunciada  MARIA DE FÁTIMA

ARAÚJO DA SILVA, Prefeita do Município de Ouro Branco/RN, utilizou-se, indevidamente,

em proveito alheio, de forma reiterada, ao longo de dezesseis meses, de serviços prestados por

servidores públicos, autorizando o emprego de funcionários públicos municipais,  quais sejam

serventes de pedreiros, pagos exclusivamente pelos cofres do Município, para realizarem obras

de particulares, sem qualquer previsão legal específica ou critério razoável pré-definido para a

escolha dos beneficiários, e sem existir sequer um programa municipal que permitisse o acesso

universal a tal benesse, em prejuízo direto ao erário, incorrendo no ilícito tipificado no art. 1º,

II, do Decreto-Lei n° 201/671.

Consoante  restou  evidenciado  no  Procedimento  Investigatório  Criminal  em

epígrafe, o Ministério Público da Comarca de Jardim do Seridó/RN instaurou o Inquérito Civil

nº  06.2014.00002331-7,  no  intuito  de  averiguar  possível  prática  de  atos  de  improbidade

administrativa  por  parte  da Prefeita  do Município  de Ouro Branco/RN, Sra.  MARIA DE

FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA, consistente em autorizar, continuadamente, o emprego de

servidores  públicos  municipais  (pedreiros  e  serventes  de  pedreiro)  para  construírem  e

reformarem imóveis de particulares, em detrimento de suas atividades legais. 

O procedimento teve início a partir do comparecimento na Promotoria local da

Sra.  Maria Girlane da Costa Silva, Presidente do Sindicato dos Servidores do Município de

Ouro Branco, para noticiar a existência de diversos servidores públicos municipais em desvio

de função e contratados irregularmente, o que levou o representante do Ministério Público em

exercício na Comarca de Jardim do Seridó a realizar vistoria in loco, oportunidade em que se

observou, para além das irregularidades noticiadas, que o pedreiro Edson Galdino da Fonseca

e  o  servente  de  pedreiro  Agostinho  Garcia  de  Araújo  Neto,  ambos  servidores  públicos

1 Art. 1º São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário,
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

I - omissis;
II - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos.
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municipais, estavam trabalhando em obra de casa particular, pertencente à Sra. Vera Lúcia da

Silva2. 

Após  a  efetivação  da  mencionada  vistoria,  compareceu  na Promotoria  de

Justiça local a Sra. Maria da Conceição de Medeiros Azevedo, a qual relatou que “�é comum a

prefeita mandar reformar casas de particulares na cidade  e que � �a execução dos trabalhos é

feita pelos pedreiros da Prefeitura”,  acrescentando que vive em uma casa com condições�

físicas precárias e que iria ser beneficiada com a reforma do imóvel, realizada por servidores

públicos municipais, porém, foi informada de que a reforma estava cancelada, sem qualquer

motivo aparente (fls. 41-42). 

Às  fls.  52/53 constam fotografias  de  obra  realizada  na  casa  das  pessoas

identificadas por Roberto Dantas de Medeiros (Roberto de Dôco) e Irenilda Barros de Lucena

(�Nilma de Roberto de Dôco),  executada pelo pedreiro  � � Noé Sales de Lucena (Noé) e pelo

servente  de  pedreiro  Francisco  Anastácio  da  Costa  (�Chico  de  Anastácio)�.  Às  fls.  54-55

repousam fotografias da obra realizada na casa de  Francisco Maciel Fonseca de Azevedo,

vulgo �Maciel das Lajes - executada pedreiro  � �José Dantas de Medeiros (Zé de Dôco)� e pelo

servente  de  pedreiro  Sebastião  do  Nascimento  Silva (Bastinho� �).  Às  fls.  64-65,  constam

fotografias da obra na casa de Elizabeth do Nascimento Paulino, conhecida por �Elisabeth de

Titi.  Em todas essas, pelo que restou apurado, foram empregados pedreiros e serventes de�

pedreiro dos quadros da municipalidade. 

No decorrer da instrução ministerial,  a Sra.  Vera Lúcia da Silva declarou à fl.

67  que, no mês de novembro de 2013, dirigiu-se ao gabinete da  denunciada MARIA DE

FÁTIMA ARAÚJO  DA SILVA  e  solicitou  à  própria  que  cedesse  servidores  públicos

municipais, pedreiros e serventes de pedreiro, para trabalharem em obra que pretendia fazer

em sua casa, situada à Rua Tenente Manoel Cirilo, nº 201, Centro, Ouro Branco/RN, sendo

logo  atendida  pela  Chefe  do  Executivo  Municipal,  que  se  comprometeu  em garantir  tais

serviços, os quais começaram a ser executados já no início do mês de dezembro de 2013 e, ao

2  Vide fls. 39/40 e 45/46. Às fls. 48/49 foram acostadas fotografias da obra realizada na casa da Sra. Vera Lúcia

da Silva. 
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final  de  abril  de  2014,  continuavam a  pleno  vapor. O  imóvel  chegou  a  ser  demolido  e

reconstruído, com o Município cedendo servidores públicos e fornecendo água para a obra. Já

o material de construção, conforme declarado pela Sra. Vera Lúcia, teria sido adquirido às

suas custas, tendo pago cerca de R$ 9.000,00 (nove mil reais) por tais materiais.  A Sra. Vera

Lúcia da Silva ainda acrescentou em seu depoimento que é servidora pública aposentada do

Estado, além de receber ajuda financeira dos filhos, já tendo sido sócia majoritária da empresa

Thoper Construções Ltda. - ME

Por seu turno, à fl. 68, o Sr. Francisco Maciel Fonseca de Azevedo (Maciel das�

Lajes�),  o qual trabalha  como agricultor, vendendo porcos, galinhas e gado bovino, declarou

que possui uma propriedade localizada na zona rural do Município de Ouro Branco e que, no

mês de outubro de 2013, adquiriu um terreno na zona urbana, situado próximo ao anel viário,

com o material de construção necessário para erguer uma casa no local. Ressaltou que, como

tinha conhecimento de várias pessoas beneficiadas com a reforma/construção de suas casas,

por  servidores  públicos  municipais,  resolveu  procurar  a  Prefeita  MARIA DE  FÁTIMA

ARAÚJO DA SILVA,  a qual se comprometeu a liberar os pedreiros e serventes de pedreiro

para  construírem  sua  nova  residência,  tendo  as  obras  se  iniciado  em  março  de  2014,

perdurando ao menos até o final de maio do mesmo ano (à época da audiência ministerial a

obra ainda estava sendo executada).   Trabalhavam em sua casa o pedreiro  José Dantas de

Medeiros (�Zé de Dôco) e o servente de pedreiro  � Sebastião do Nascimento Silva (Bastinho� )

Sebastião�, ambos servidores públicos municipais

No mesmo sentido,  indicando o emprego sistemático de servidores públicos

municipais em obras de particulares, o Sr. Roberto Dantas de Medeiros (Roberto de Dôco), o

qual trabalha como assistente de pedreiro, declarou, à fl.  69, que é proprietário de uma casa

situada no bairro Castelo dos Montes, no Município Ouro Branco, e que, necessitando efetuar

melhorias no imóvel, mas sem condições financeiras de fazê-lo, resolveu procurar a Prefeita

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA para lhe ajudar, pois sabia que várias pessoas

costumavam  ser  beneficiadas  com  a  reforma/construção  de  suas  casas,  executadas  por

servidores  públicos  municipais   pedreiros  e  serventes  de  pedreiro.  De plano,  a  Chefe  do�

Executivo Municipal se comprometeu a lhe ajudar. Pouco depois, foi procurado por um irmão
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da  mesma,  que  lhe  informou  que  a  obra  seria  iniciada,  o  que  efetivamente  ocorreu.

Trabalharam na obra,  que à época da audiência ministerial  continuava sendo executada,  o

pedreiro  Noé Sales de Lucena (Noé) e o servente de pedreiro  Francisco Anastácio da Costa

(Chico  de  Anastácio).  O  Sr.  Roberto  Dantas  custeou  apenas  os  materiais  de  construção

utilizados na reforma .

Insta destacar que todas as pessoas acima citadas, beneficiadas com a prestação

gratuita indevida de serviços públicos, foram uníssonas em declarar que não se inscreveram

em nenhum programa socioassistencial  ligado à Assistência  Social  do Município de Ouro

Branco,  tampouco sabendo da  existência  de programa específico  para  os  interessados em

contar com os serviços dos pedreiros e serventes de pedreiro do Município, além de não terem

participado de nenhum processo seletivo,  sendo eleitores declarados da denunciada MARIA

DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA,  além de  desconhecerem  algum beneficiário  de  tais

serviços que integrasse a oposição à Chefe do Executivo Municipal.  

O fato é que inexiste qualquer programa social a esse respeito no Município de

Outro branco, sendo os serviços gratuitos prestados ao talante da denunciada, em benefício de

quem ela assim desejasse, dentro do universo de seus partidários políticos.

Os servidores  públicos  municipais Edson Galdino da Silva (pedreiro),  José

Dantas  de  Medeiros -  �Zé de  Dôco  (pedreiro),  � Sebastião  do  Nascimento  Silva  -  Bastinho� �

(servente de pedreiro),  Noé Sales de Lucena  (pedreiro),  Agostinho Garcia de Araújo Neto

(servente de pedreiro) e  Francisco Anastácio da Costa -  Chico de Anastácio (servente de� �

pedreiro),  declararam, de forma uníssona3,  que,  por determinação do irmão da  denunciada

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA,  eram encaminhados para as residências de

particulares, de forma continuada, para trabalharem em obras de residências de particulares. À

época das audiências ministeriais,  estavam trabalhando nas casas de  Vera Lúcia da Silva,

Francisco Maciel Fonseca de Azevedo e Roberto Dantas de Medeiros. Acrescentaram que os

proprietários dos imóveis compram os materiais de construção e de trabalho, enquanto que o

Município entrava com o serviço, empregando nas obras seus pedreiros e serventes efetivos . 

3 Fls. 70
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Por  fim,  confirmaram  que  nunca  realizaram  reforma/construção  em

imóvel  pertencente  a  opositores  da  Chefe  do  Executivo  Municipal  e  que  não

trabalharam, até então, na reforma/construção de prédios públicos, sendo que todas as

obras do Município são executadas por empresas contratadas. 

Diante da robusta instrução do feito, o Procurador-Geral de Justiça notificou a

denunciada para, querendo, apresentar defesa,  o que foi feito às fls. 186-191. A denunciada

não  negou  os  fatos,  alegando,  em  síntese,  que  se  trata  de  uma  “prática  reiterada  pelos

governos  municipais  que  remontam  há  mais  de  20  (vinte)  anos”,  alegando,  também,  o

princípio constitucional da “moradia”.

Já  em sua  defesa  de fls  85-156,  apresentada  perante  a  Promotoria  local,  a

denunciada  MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA reconheceu tal prática, afirmando

que,  com efeito,  a  partir  do  início  do  seu  mandato,  passou a  ser  procurada  por  diversos

cidadãos  com  reivindicações  na  �área  de  habitação  (construção,  reforma  e  ampliação)�,

pedindo por mão de obra e material de construção, mas que, como o Município apenas podia

ajudar com o serviço,  por ter  em seus quadros pedreiros e serventes de pedreiro efetivos,

selecionou alguns casos,  entre  pessoas caracterizadas  como de baixa renda,  e  autorizou o

emprego dos servidores públicos municipais nas obras de particulares.

Com a citada manifestação escrita, apresentou a denunciada os documentos de

fls. 97-128, aí incluídos relatórios de estudos sociais  �elaborados após a instauração do IC

nº 06.2014.00002331-7, numa tentativa de dar “ares de legalidade” aos seus atos ilícitos.

A partir de tais fatos, o Representante Ministerial em exercício na primeira instância notificou

a servidora responsável pela emissão de tais pareceres, Sra. Kyara Maysa dos Santos Silva,4 a

qual afirmou que a própria chefe do executivo teria determinado à mesma que efetuasse tais

estudos,  de  imediato,  com  o  fim  de  subsidiar  informações  requisitadas  pelo  Ministério

Público.

4 Vide depoimento de fls. 167-168.
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 A Assistente Social  do CRAS, além de relatar  que efetuou tais  estudos no

mesmo dia,  afirmou, ainda, que o conteúdo da documentação apresentada (estudos sociais)

adveio  de  simples  declarações  dos  entrevistados,  ou  seja,  não  foi  apresentada  à  mesma

qualquer documentação comprobatória do alegado.

Portanto, como já foi dito, os serviços gratuitos foram disponibilizados sem que

na  época  houvesse  qualquer  estudo  social,  haja  vista  que  não existia  um  programa

municipal a esse respeito, que garantisse a oferta universal para que todas as pessoas que

necessitassem de tal auxílio pudessem se cadastrar, de forma impessoal. �

Nesse mesmo sentido, a Sra. Luciana Silva de Azevedo Lucena, que exerceu o

cargo de Secretária de Assistência Social do Município de Ouro Branco entre janeiro de 2013

e junho de 2014, afirmou, em sede de audiência ministerial5 :

“(...)  Que  o  único  programa  relacionado  a  habitação,  no
município, é o “Minha Casa Minha Vida”; Que os benefícios
eventuais, a exemplo do aluguel social, são concedidos com
base no Programa Minha Casa Minha Vida  e na legislação
federal”; Que  as  pessoas  beneficiadas  pelas
reformas/construções,  objeto  de  análise  nesse  feito,  não  se
enquadram, em tese, no perfil exigido por lei, de forma que
não  fariam  jus  a  tal  benefício  (aluguel  social  ou
reforma/construção de suas casas, pelo poder público); Que
inexiste  lei  municipal  que  discipline  algum  critério
seletivo/programa relacionado à assistência social (…) Que a
Sra. Vera Lúcia da Silva e os Srs. Francisco Maciel Fonseca
de  Azevedo  e  Roberto  Dantas  de  Medeiros,  durante  sua
gestão na pasta de assistência social do município, não foram
acompanhados pelo CRAS ou pelo CREAS (...)”. 

Portanto,  restou  evidenciado  que  a  denunciada MARIA  DE  FÁTIMA

ARAÚJO DA SILVA autorizou, de forma reiterada e ao longo de dezesseis meses, o emprego

de funcionários públicos municipais, pagos exclusivamente pelos cofres da Prefeitura, para

trabalho  em obras  de  particulares,  sem qualquer  previsão  legal  ou  critério  razoável  pré-

definido para a escolha dos beneficiários, e em detrimento do emprego dos mesmos em obras

5 Vide depoimento de fls. 165-166.
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públicas, até mesmo as mais simples. 

O  Município  conta  com  06  (seis)  pedreiros  e  14  (catorze)  serventes  de

pedreiros, entre os quais submeteram-se a essa situação ilegal os Srs. Edson Galdino da Silva

(pedreiro), José Dantas de Medeiros - �Zé de Dôco (pedreiro), � Sebastião do Nascimento Silva -

Bastinho�  (servente de pedreiro), � Noé Sales de Lucena (pedreiro), Agostinho Garcia de Araújo

Neto (servente de pedreiro) e Francisco Anastácio da Costa - Chico de Anastácio (servente de� �

pedreiro). 

Ao fazer uso dessa prática ilícita, a demandada, além de violar princípios caros

à Administração Pública, impôs um prejuízo estimado em R$ 77.518,64 (setenta e sete mil,

quinhentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) aos cofres públicos, que, conforme

contracheques de fls. 135/136 e 161/164 é o valor percebido pelos seis pedreiros e serventes

de  pedreiro  acima  relacionados  durante  os  16  (dezesseis)  meses  de  mandato  da  Prefeita

Municipal,  iniciado em janeiro de 2013, período em que,  segundo os próprios servidores,

jamais trabalharam em qualquer obra pública, mas apenas em obras particulares, até o final do

mês de abril de 2014. 

Frise-se, entretanto, que o servente de pedreiro, o Sr. Sebastião do Nascimento

Silva,  ao  contrário  dos  outros  servidores,  que  declararam  terem  trabalhado  em

construção/reformas de casas de particulares, nos meses de janeiro de 2012 a abril de 2014 (16

meses), declarou que trabalhou, em desvio de função, como tratorista, de janeiro de 2012 a

dezembro de 2013, sendo que apenas a partir de janeiro de 2014 (até o final de abril de 2014 �

quando  da  inspeção  realizada  pelo  Ministério  Público)  passou  a  trabalhar  nas  casas  de

particulares (ou seja, trabalhou apenas quatro meses, nessa função).

Destarte, resta assim discriminado o dano ao erário:

1)  Sebastião  do  Nascimento  Silva  (Servente  de  Pedreiro)  �
Remuneração: R$ 784,86 x 4 meses = R$ 3.139,44.
2)  Edson  Galdino  da  Fonseca  (Pedreiro)   Remuneração:  R$�
1.020,32 x 16 meses = R$ 16.325,12.
3)  Agostinho  Garcia  de  Araújo  Neto  (Servente  de  Pedreiro)  �
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Remuneração: R$ 748,66 x 16 meses = R$ 11.978,56.
4)  José  Dantas  de  Medeiros  (Servente  de  Pedreiro)  �
Remuneração: R$ 857,26 x 16 meses = R$ 13.716,16.
5) Noé Sales de Lucena (Pedreiro) – Remuneração: R$ 1.165,20
x 16 meses = R$ 18.643,20. 
6)  Francisco  Anastácio  da  Costa  (Servente  de  Pedreiro)  �
Remuneração: R$ 857,26 x 16 meses = R$ 13.716,16.
TOTAL = R$ 77.518,64

Assim, considerando-se a conduta consciente e voluntária da denunciada

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA, ao utilizar-se indevidamente de serviços prestados

por funcionários públicos, em proveito alheio, em franco prejuízo ao Erário, demonstra-se que,

da forma como agiu, incorreu, dolosamente, no crime tipificado no art. 1º, II, do Decreto-Lei n°

201/67, na forma do art. 71 do Código Penal.

Diante  do  exposto,  requer  o  Ministério  Público  que  seja  NOTIFICADA a

denunciada para,  querendo,  apresentar  resposta  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  em

conformidade com o disposto no art. 4º da Lei nº 8.038/1990 e no art. 1º da Lei nº 8.658/1993,

bem  como  que  seja  RECEBIDA A DENÚNCIA  em  sessão  do  Tribunal  Pleno  (Lei  nº

8.038/90,  artigo  6º),  designando-se  dia  e  hora  para  o  interrogatório  da denunciada e

prosseguindo-se o feito nos termos da Lei nº 8.038/90.

Ao final da instrução probatória, pugna este Órgão Ministerial pela procedência

do julgamento da presente denúncia a fim de condenar  a denunciada pela prática do crime

acima identificado.

São os termos em que pede deferimento.

Natal/RN, 19 de fevereiro de 2014.

RINALDO REIS LIMA

Procurador-Geral de Justiça
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ROL DE TESTEMUNHAS:

1 -   Vera Lúcia da Silva,  residente à  Rua Tenente Manoel  Cirilo,  nº  201,  Centro,  Ouro

Branco/RN, ao lado da Igreja Matriz;

2 � Francisco Maciel Fonseca de Azevedo, vulgo Maciel das Lajes, residente no Conjunto� �

Habitacional Castelo dos Montes, próximo ao contorno do anel viário, Ouro Branco/RN;

3  �Roberto Dantas de Medeiros, conhecido por Roberto de Dôco, residente no Conjunto� �

Habitacional  Castelo  dos  Montes,  nº  27,  próximo  ao  contorno  do  anel  viário,  Ouro

Branco/RN;

4  �Maria da Conceição de Medeiros  Azevedo,  residente  à  Rua José  da  Penha,  nº  362,

Centro, Ouro Branco/RN;

5 � Agostinho Garcia de Araújo Neto, servidor público municipal, lotado na Secretaria de

Obras do Município de Ouro Branco/RN, onde poderá ser encontrado; 

6  �Edson Galdino Fonseca, servidor público municipal, lotado na Secretaria de Obras do

Município de Ouro Branco/RN, onde poderá ser encontrado; 

7   �Sebastião  Nascimento da Silva,  conhecido por  Bastinho,  servidor  público  municipal,� �

lotado na Secretaria de Obras do Município de Ouro Branco/RN, onde poderá ser encontrado; 

8   �José  Dantas  de  Medeiros,  vulgo  Zé  de  Doco,  servidor  público  municipal,  lotado  na� �

Secretaria de Obras do Município de Ouro Branco/RN, onde poderá ser encontrado; 

9  �Luciana Silva de Azevedo Lucena, servidora pública estadual, residente à Rua José Bitico,

nº 27, Centro, Ouro Branco/RN;

10   �Kyrya  Maysa  dos  Santos  Silva,  servidora  pública  municipal,  lotada  no  CRAS  do

Município de Ouro Branco/RN, onde poderá ser encontrada.
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