PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EXTREMOZ/RN
RUA COMANDANTE DOMINGUES MACHADO, S/N, CONJ. ESTRELA DO MAR, EXTREMOZ/RN, FONE: (84) 3279-3003

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE EXTREMOZ/RN

Processo: Procedimento Investigatório Criminal n. 079.2018.001121

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
meio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no desempenho de suas atribuições constitucionais
e legais, com fulcro nos arts. 129, I, da Constituição Federal e 24, caput, do Código de Processo
Penal, vem perante Vossa Excelência, com arrimo no anexo Procedimento Investigatório Criminal,
oferecer DENÚNCIA em desfavor de
VALDECI MARTINS DA SILVA, brasileiro, natural de Santa Cruz/RN, nascido
aos 16.04.1958, filho de Osvaldo Nogueira da Silva e Maria da Penha Martins da
Silva, inscrito no CPF sob o n. 200.442.914-34, com endereço no Sítio Vila de
Nazaré,

892,

Ceará-Mirim/RN

ou

Rua

Quinze

de

Novembro,

147,

Maxaranguape/RN (próximo a Rua do Cristo);
SEBASTIÃO GERÔNIMO ROMEIRO, brasileiro, casado, ex-Diretor Geral do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maxaranguape/RN, nascido aos 30.10.1959,
filho de Luzia Machado Romeiro, inscrito no CPF sob o n. 053.030.188-14, com
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endereço na Rua Oscar Brandão, 744, Ceará-Mirim/RN;
JONATAS SATURNINO ROMEIRO, brasileiro, nascido aos 05.09.1993, filho de
Sebastião Gerônimo Romeiro e Maria José de Barros Saturnino, inscrito no CPF sob
o n. 096.195.534-11, com endereço na Rua João Pedro Teixeira, 215,
Parnamirim/RN,
pelos fatos delituosos a seguir descritos.
I – DO BREVE HISTÓRICO
Em 17.08.2018 foi instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça o Procedimento
Investigatório Criminal em epígrafe, destinado a apurar a suposta prática do crime de peculato no
âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Maxaranguape/RN.
O feito se originou a partir de informações extraídas do Inquérito Civil n.
079.2017.000109, o qual tem por objeto “apurar irregularidades na gestão no Serviço Autônomo de
Águas e Esgotos de Maxaranguape/RN – SAAE Maxaranguape”.
No bojo daquele procedimento, requisitou-se ao Banco do Brasil o envio dos dados
bancários das contas de titularidade do SAAE de Maxaranguape/RN, por ser informações bancárias
de um ente público, tendo o Ministério Público, portanto, acesso independente de decisão judicial,
conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.
De posse dos dados remetidos, verificou-se uma estranha e atípica movimentação
bancária, na sua maioria por compensação de cheques, tendo como beneficiário VALDECI
MARTINS DA SILVA, servidor público federal cedido à Prefeitura de Maxaranguape, ainda na
época do ex-Prefeito Amaro Alves Saturnino.
Diante dos indícios da prática de crime contra a Administração Pública, instaurou-se
o presente Procedimento Investigatório Criminal, tendo sido constatado, no decorrer da investigação
ministerial, a existência da prática reiterada do crime de peculato (art. 312 do Código Penal) pelos
denunciados e do cometimento do crime de lavagem de dinheiro pelo denunciado VALDECI
MARTINS DA SILVA.
II – DO PECULATO E DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
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Em datas variadas, mas no período de fevereiro de 2011 a dezembro de 2016, por
481 vezes, no Município de Maxaranguape/RN, os denunciados VALDECI MARTINS DA SILVA,
SEBASTIÃO GERÔNIMO ROMEIRO e JONATAS SATURNINO ROMEIRO, agindo de
forma consciente e voluntária, apropriaram-se e desviaram, em proveito do primeiro (Valdeci) e do
terceiro (Jonatas), dinheiro público no montante de R$ 702.216,48 (setecentos e dois mil,
duzentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) do Erário municipal pertencente ao Serviço
Autônomo de Água e Esgotos de Maxaranguape/RN, do qual o segundo (Sebastião) tinha a posse
em razão do cargo público que ocupava.
Nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados VALDECI MARTINS DA
SILVA, SEBASTIÃO GERÔNIMO ROMEIRO e JONATAS SATURNINO ROMEIRO
associaram-se para o fim de cometer o crime acima descrito.
Após a instauração do presente procedimento, requisitou-se ao SAAE de
Maxaranguape/RN e a Secretaria Municipal de Administração a ficha funcional do denunciado
VALDECI MARTINS DA SILVA.
Em resposta, restou constatado que VALDECI MARTINS DA SILVA não ocupou
cargo na autarquia municipal, tampouco na Prefeitura de Maxaranguape/RN (fls. 108/109), não
sendo localizado, nos arquivos da edilidade, a ficha funcional ou qualquer outro documento
que o vincule ao Município de Maxaranguape/RN.
Corroborando com o alegado, após o deferimento de busca e apreensão por este
Juízo, em ação ajuizada pelo Município de Maxaranguape/RN, foram localizadas algumas
documentações contábeis referentes ao ano de 2016, tendo o atual gestor remetido cópia a esta
Promotoria de Justiça.
Em análise a referida documentação, comprovou-se, por meio da Relação dos
Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP do Ministério do Trabalho e Emprego que o nome do
denunciado VALDECI MARTINS DA SILVA não constava no quadro de funcionários da aludida
autarquia (fl. 43 do Documento 01 da mídia digital em anexo).
Contudo, em consultas efetuadas em fontes abertas, observou-se que o denunciado
em setembro de 2002, à época ocupando o cargo de agente público de saúde em órgão federal, foi
colocado à disposição da Prefeitura de Maxaranguape/RN, na gestão do então Prefeito Amaro
Alves Saturnino.
O ex-Prefeito Amaro Alves Saturnino teve o seu mandato encerrado em 31.12.2008,
donde se permite concluir que o denunciado VALDECI MARTINS DA SILVA foi cedido ao
Município durante sua gestão.
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De posse dessa informação, realizou-se consulta ao banco de dados do Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES do Ministério da Saúde, sendo constatada a
existência de um vínculo ativo do denunciado VALDECI MARTINS DA SILVA com a Secretaria
Municipal de Saúde de Maxaranguape/RN, na qual exerce o cargo de Agente de Combate às
Endemias.
Ainda após a remessa de parcial documentação pela Prefeitura de Maxaranguape/RN,
localizou-se a existência de um Termo de Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a
Prefeitura de Maxaranguape/RN, à época representada pela ex-Prefeita, Maria Ivoneide da Silva e o
denunciado VALDECI MARTINS DA SILVA, cujo objeto consistia na prestação do serviço de
Coordenador das Endemias, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
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Ressalte-se que, em consulta ao Portal da Transparência de Maxaranguape, não foi
constatado o nome do denunciado entre os servidores, pairando dúvidas quanto ao trabalho atual do
mesmo junto à Prefeitura.
É importante registrar que, inicialmente, a investigação se originou em virtude do
recebimento, nesta Promotoria de Justiça, de ofício da nova gestão do Município de
Maxaranguape/RN, no qual informava que ao assumir a direção do SAAE do referenciado
município não foi encontrado nenhum acervo de documentos das gestões anteriores.
Referido fato, conforme acima mencionado, foi objeto de Ação Ordinária de
Obrigação de Fazer com Pedido Liminar de Busca e Apreensão ajuizada pelo Município de
Maxaranguape e o SAAE do aludido Município em face do antigo gestor da autarquia municipal e
ora denunciado, SEBASTIÃO GERÔNIMO ROMEIRO, bem como do à época contador da
autarquia, o Sr. Antônio Vitor da Silva Neto.
Como se depreende da cópia da inicial encaminhada a esta Promotoria de Justiça,
“em 02 de janeiro de 2017, primeiro dia útil para a nova gestão municipal de Maxaranguape-RN,
quando os membros da atual administração chegaram à sede do SAAE não encontraram
praticamente nenhuma documentação de atos e processos administrativos da entidade” (fl. 15).
Diante da constatação da prática do crime de supressão de documento público,
instaurou-se nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato n. 079.2018.001605, cujo objeto é
“apurar organização administrativa do SAAE de Maxaranguape na gestão passada”, tendo sido,
em seu bojo, realizadas diversas diligências para elucidação dos fatos.
Na realização de oitivas de antigos funcionários e atuais gestores da autarquia,
referidos fatos foram confirmados, tendo sido esclarecido pelo atual Diretor-Geral da Autarquia
Municipal, Charles de Souto Bezerra, que, quando assumiu a Direção-Geral do SAAE de
Maxaranguape em janeiro de 2017, priorizou as questões atinentes as prestações de contas
anteriores para que pudesse ter uma “visão geral do SAAE” e a situação das contas bancárias da
autarquia. Contudo, foi surpreendido com a ausência de documentação referente aos anos de
2012 a 2016.
É certo que a supressão dos documentos públicos tinha como principal objetivo
impedir e embaraçar a descoberta das irregularidades perpetradas pelo antigo gestor da autarquia
municipal e parcialmente desvelada nessa investigação, fato que ensejou, inclusive, o oferecimento
de denúncia pelo Ministério Público Estadual, originando a ação penal n. 010175340.2018.8.20.0162.
O cenário encontrado pela atual gestão do SAAE de Maxaranguape/RN foi
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estarrecedor, uma vez que o aludido órgão público não possuía nenhuma documentação referente a
licitações, contratos, processos de empenho, pagamento, despesas, controle de servidores, dentre
outros atos administrativos necessários ao regular andamento da Administração Pública, relevando
completa desorganização e ausência de zelo com a coisa pública.
A situação era tão absurda que, na transição de gestão, foi deixado apenas uma folha
de papel com informações escritas à mão, de forma completamente rudimentar, referentes a cheques
que seriam descontados em janeiro de 2017.
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O atual Diretor-Geral do SAAE de Maxaranguape/RN relatou ainda que, quando teve
acesso as documentações, ainda que de forma parcial, conseguiu detectar algumas irregularidades,
como ausência de regular processo de pagamento das despesas e compras realizadas, bem como de
que esses eram realizados em sua maioria pela emissão de cheques.
Registre-se que, na aludida oitiva, o atual Diretor-Geral informou que o antigo gestor
da autarquia era SEBASTIÃO GERÔNIMO ROMEIRO, o qual, inclusive, conforme acima
mencionado, foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de supressão de
documento público.
Tal informação foi corroborada pela testemunha Carmelio Lins Tomaz, servidor
público municipal, anteriormente lotado no SAAE de Maxaranguape/RN.
Em oitiva realizada nesta Promotoria de Justiça, a aludida testemunha informou que o
responsável pela parte financeira da autarquia municipal era SEBASTIÃO GERÔNIMO
ROMEIRO, então Diretor-Geral e a servidora “Verônica”, asseverando que, a partir do ano de
2012, apesar de não estar mais lotado no SAAE, foi procurado pelo Diretor-Geral (Sebastião) para
assinar os cheques emitidos por aquela autarquia em conjunto com esse.
Semelhante informação foi confirmada pelo antigo assessor contábil da autarquia
municipal, o Sr. Antônio Victor da Silva Neto que, em sua oitiva, indicou que os responsáveis pela
emissão dos cheques era o denunciado SEBASTIÃO GERÔNIMO ROMEIRO e o servidor
Carmelio Lins Tomaz, asseverando, contudo, que as tratativas referentes a parte financeira da
autarquia eram com o SEBASTIÃO GERÔNIMO ROMEIRO.
Destaque-se que, na aludida oitiva, a testemunha Antônio Victor da Silva Neto
informou que foi chamado para trabalhar no SAAE de Maxaranguape pelo à época Diretor-Geral da
autarquia, o ora denunciado SEBASTIÃO GERÔNIMO ROMEIRO, não existindo um ato
administrativo formal para sua contratação.
Após a remessa das informações bancárias da autarquia municipal, constatou-se que,
perante a instituição financeira, os representantes legais do SAAE de Maxaranguape/RN eram
Carmelo Lins Tomaz e o denunciado SEBASTIÃO GERÔNIMO ROMEIRO, sendo, portanto,
esse último, o responsável por toda movimentação bancária da autarquia.
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Durante as investigações, constatou-se ainda que o denunciado SEBASTIÃO
GERÔNIMO ROMEIRO é cunhado do ex-Prefeito de Maxaranguape/RN, Amaro Alves
Saturnino, o qual possui grande influência e prestígio na região, tendo sido nomeado como DiretorGeral do SAAE de Maxaranguape/RN ainda na gestão do seu cunhado e permanecendo na gestão da
ex-Prefeita, Maria Ivoneide da Silva.
Para a consumação do crime, o denunciado SEBASTIÃO GERÔNIMO
ROMEIRO, diretamente ou por intermédio do servidor Carmelio Lins Tomaz, emitia cheques
nominados à VALDECI MARTINS DA SILVA, sem qualquer prestação de serviço, vínculo
funcional ou aquisição de produtos que justificassem o pagamento dos valores, com objetivos,
portanto, exclusivamente particulares e ilícitos.
Durante a oitiva da servidora Francisca Verônica de Pontes da Silva restou
demonstrado que a emissão de cheques pelo denunciado SEBASTIÃO GERÔNIMO ROMEIRO
sem qualquer comprovação da despesa efetuada era uma prática costumeira do antigo gestor,
facilitando, portanto, o desvio da verba pública, diante da completa ausência de documentação ou
procedimento de licitação/dispensa.
Relatou ainda a testemunha supracitada que o denunciado VALDECI MARTINS
DA SILVA nunca trabalhou no SAAE de Maxaranguape/RN, consoante já demonstrado acima.
Diante da calamitosa situação, como já apontado, foi requisitado junto aos Bancos os
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extratos bancários das contas-correntes entre 01.01.2013 a 31.12.2016. Apenas com a resposta do
Banco do Brasil, percebeu-se uma estranha movimentação bancária na conta da Autarquia
Municipal para a pessoa do denunciado VALDECI MARTINS DA SILVA, com aproximadamente
cerca de 500 (quinhentas) compensações de cheques nominados para o denunciado.

Sensível a incomum transação bancária, esta Promotoria de Justiça ajuizou a medida
cautelar de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal n. 0101632-12.2018.8.20.0162, pugnando pelo
deferimento da medida no afã de acessar a movimentação bancária do denunciado VALDECI
MARTINS DA SILVA, no período de 01.02.2011 a 29.12.2016.
Analisando o extrato bancário, evidenciou-se que, em aproximadamente 05 (cinco)
anos, o denunciado VALDECI MARTINS DA SILVA, - frise-se, exercendo a função de agente de
9

combate a endemias –, movimentou em sua conta bancária o incrível valor de R$ 3.087.995,06 (três
milhões, oitenta e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e seis centavos) , valor esse
totalmente incompatível com um salário de agente de saúde, cargo ocupado por esse.

Chama atenção a dinâmica da movimentação bancária realizada. Explico. Tamanho é
o desrespeito a coisa pública associado a indiscutível sensação de impunidade que permeiam os
denunciados que as compensações dos cheques eram realizadas diversas vezes no mesmo dia, com
um pequeno intervalo de dias ou as vezes no dia seguinte, tratando o dinheiro público como se fosse
sua “fonte de renda” particular. Vejamos.
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Prosseguindo na análise, evidenciou-se que, muito embora a manobra do primeiro
denunciado (Valdeci) para tentar não deixar rastros do destino do dinheiro – considerando a
existência de inúmeras movimentações bancárias sem identificação –, foi possível detectar algumas
transações bancárias realizadas entre esse e o terceiro denunciado JONATAS SATURNINO
ROMEIRO, o qual – frise-se, é filho do à época Diretor-Geral da autarquia municipal lesada
(Sebastião) e sobrinho do ex-prefeito de Maxaranguape, Amaro Alves Saturnino.
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É importante destacar que o montante apresentado na presente denúncia é
subestimado, considerando que na vã tentativa de não deixar rastro do dinheiro desviado, como já
acima apontado, utilizaram-se os denunciados, em parte das transações, dinheiro em espécie.
Tal fato foi constatado por meio da análise da documentação remetida a esta
Promotoria de Justiça. Explico.
Cotejando a documentação remetida, constatou-se a existência de depósito em
dinheiro no valor de R$ 2.043,06 (dois mil e quarenta e três reais e seis centavos) na conta-corrente
do denunciado VALDECI MARTINS DA SILVA no dia 26.01.2016. Surpreendentemente, o
denunciado SEBASTIÃO GERÔNIMO ROMEIRO, na mesma data, assinou um cheque, como
representante bancário da autarquia, nominado em seu próprio nome no mesmo valor do prefalado
depósito.
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É de bom alvitre registrar que o referido cheque não seria destinado ao pagamento do
suposto salário do então Diretor-Geral, haja vista que esse já tinha recebido o valor referente ao seu
salário em cheque também nominado a sua pessoa na quantia de R$ 3.030,99 (três mil e trinta reais
e noventa e nove centavos).
Mas não é só isso. É de fácil percepção no aludido extrato a existência de inúmeros
depósitos realizados pela autarquia municipal. Ao total, no período compreendido, o denunciado
VALDECI MARTINS DA SILVA, SEBASTIÃO GERÔNIMO ROMEIRO e JONATAS
SATURNINO ROMEIRO desviaram dos cofres do SAAE de Maxaranguape um montante
aproximado de R$ R$ 702.216,48 (setecentos e dois mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e
oito centavos), que em valores atualizados chega ao incrível valor de R$ 762.005,79 (setecentos
e sessenta e dois mil, cinco reais e setenta e nove centavos).
Frise-se que o valor acima mencionado revela apenas uma estimativa, uma vez
que se utilizou como parâmetro o mês e ano da última compensação efetuada (12/2016), de
modo que é de fácil percepção que, após a regular instrução processual, se chegará a um
montante bem superior, considerando que os desvios se iniciaram no ano de 2011.
Nessa toada, é fácil perceber que foram desviadas pelos denunciados vultosas
quantias de dinheiro público no âmbito do SAAE de Maxaranguape/RN, sobretudo, porque, sequer
restou comprovada eventual prestação de serviço ou vínculo funcional do denunciado VALDECI
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MARTINS DA SILVA com a autarquia municipal que justificassem os repasses para sua conta
bancária de elevados numerários.
Agindo dessa forma, os denunciados VALDECI MARTINS DA SILVA,
SEBASTIÃO GERÔNIMO ROMEIRO e JONATAS SATURNINO ROMEIRO incorreram nos
delitos previstos nos arts. 288 e 312, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 (concurso material
– 480 vezes) do Estatuto Repressivo, em cujas penas se encontram incursos.
III – DA LAVAGEM DE DINHEIRO
Com o proveito econômico auferido com os delitos acima descritos, em datas
variadas, mas também no período compreendido entre março de 2011 e dezembro de 2016, o
denunciado VALDECI MARTINS DA SILVA, de forma reiterada, ocultou e dissimulou a natureza,
origem, disposição, movimentação e localização dos valores provenientes, direta e indiretamente,
dos ilícitos anteriormente narrados, utilizando-os para aquisição de empreendimentos imobiliários e
consórcios de imóveis ou automóveis.
Para tanto, o denunciado VALDECI MARTINS DA SILVA, no intuito de branquear
os valores obtidos com as práticas criminosas e convertê-lo em ativos lícitos, adquiriu
empreendimento(s) imobiliário(s) da empresa M B Empreendimentos e Construções Ltda, que atua
na “incorporação de empreendimentos imobiliários, aluguel de imóveis próprios e loteamento de
imóveis próprios”, bem como consórcios de imóveis e/ou automóveis da empresa Redenção
Administração de Bens Ltda., a qual, por sua vez, atua na “administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos”.
As investigações demonstram que o denunciado VALDECI MARTINS DA SILVA,
logo após iniciar o esquema criminoso que culminou no recebimento de vultosas quantias do SAAE
de Maxaranguape/RN, começou a efetuar pagamentos mensais as referidas empresas.
Chama atenção o fato que os referidos pagamentos, geralmente, ocorriam logo após o
recebimento de valores da autarquia municipal.
Como se vê, em total descompasso com sua capacidade econômica tendo como
parâmetro sua renda auferida como agente de combates a endemias e presumida zona salarial, o
denunciado VALDECI MARTINS DA SILVA aplicou o produto do crime em imóveis e
consórcios.
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Os crimes antecedentes encontram-se demonstrados na descrição dos fatos
anteriores, sendo importante destacar que, no período em questão, não há registro de outras
atividades desempenhas pelo denunciado VALDECI MARTINS DA SILVA que justificassem a
compatibilidade das aquisições efetuadas por esse.
Assim, resta demonstrado o cometimento do crime de lavagem de dinheiro por parte
do denunciado VALDECI MARTINS DA SILVA – art. 1º, §1º, I, da Lei n. 9.613/98.
IV – DO PEDIDO
Em face do exposto, presente a justa causa para recebimento desta denúncia
consubstanciada nas provas dos fatos e precisão nos fundamentos apontados, requer o Ministério
Público:
1) O recebimento da presente denúncia, com a consequente instauração da ação
penal contra os denunciados pelos delitos apontados;
2) A citação dos denunciados, respeitando-se o direito à ampla defesa e o
contraditório, prosseguindo o feito até final condenação nas penas dos dispositivos
legais acima referidos;
3) A oitiva em juízo das testemunhas abaixo arroladas;
4) A intimação do Ministério Público de todos os termos e atos processuais;
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5) que seja oficiado as empresas M B Empreendimentos e Construções Ltda,
CNPJ 04.078.668./0001-02, com endereço na Rua Paulo Barro de Goes, 1840, Sl.
104, Lagoa Nova, Natal/RN, e Redenção Administração de Bens Ltda., CNPJ
62.246.228/0001-13, endereço na Avenida Prudente de Morais, 3398, Lagoa
Seca, Natal/RN, para que apresentem cópia do cadastro, contrato de compra e
venda ou promessa de compra e venda, bem como de pactuação com o
consórcio, incluindo eventual carta de crédito adquirida em nome do
denunciado VALDECI MARTINS DA SILVA, CPF: 200.442.914-34;
6) Que a presente ação penal seja julgada PROCEDENTE, condenando, ao final, os
denunciados como incursos nos seguintes delitos e penas:
(a) VALDECI MARTINS DA SILVA nos crimes previstos nos arts. 288 e 312,
ambos do Código Penal, na forma do art. 69 (concurso material – 480 vezes) do
Estatuto Repressivo c/c art. 1º, §1º, I, da Lei n. 9.613/98, em concurso material (art.
60 do Código Penal);
(b) SEBASTIÃO GERÔNIMO ROMEIRO nos crimes previstos nos arts. 288 e
312, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 (concurso material – 480 vezes) do
Estatuto Repressivo;
(c) JONATAS SATURNINO ROMEIRO nos crimes previstos nos arts. 288 e 312,
ambos do Código Penal, na forma do art. 69 (concurso material – 480 vezes) do
Estatuto Repressivo.
Saliente-se que o fato de não ter sido oferecida a denúncia em face de outras pessoas
ou em relação a outros fatos não importa em arquivamento implícito, subsistindo cabível eventual
aditamento após a colheita de ulteriores dados probatórios, sem prejuízo de separação dos feitos (art.
80 do Código de Processo Penal).
Pugna o Parquet, a título de diligência, pela expedição de ofício ao Instituto Nacional
de Identificação Criminal (INIC), através da Superintendência da Polícia Federal neste Estado, Setor
Técnico-Científico, Núcleo de Identificação na Rua Lauro Pinto, S/N, Lagoa Nova, Natal, RN,
informando os dados do processo, para fins de registro no INFOSEG/MJ e pela realização de
pesquisa pela Secretaria Judiciária e juntada dos antecedentes criminais atualizado dos denunciados
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destes autos.
Por fim, é primordial o apensamento da presente denúncia à medida cautelar da
quebra de sigilo bancário e fiscal n. 0101632-12.2018.8.20.0162, o que desde já requer o Ministério
Público.
Nesses termos, pede deferimento.
Extremoz/RN, 18 de março de 2019
Rodrigo Martins da Câmara
Promotor de Justiça
ROL DE TESTEMUNHAS:
1. Charles de Souto Bezerra, testemunha, Diretor-geral do SAAE de Maxaranguape/RN, inscrito
no CPF sob o n. 009.641.984-95, com endereço a Rua Nossa Senhora de Lurdes, 125, Ed. Dunas
Tirol, Apto. 1505, Tirol, Natal/RN;
2. Carmelo Lins Tomaz, testemunha, inscrito no CPF sob o n. 663.533.004-68, com endereço a
Rua das Mangabeiras, 10, Centro, Maxaranguape/RN;
3. Antônio Vitor da Silva Neto, testemunha, ex-assessor contábil do SAAE de Maxaranguape,
inscrito no CPF sob o n. 466.109.954-00, com endereço a Avenida Porto de Pedras, 4500, Neópolis,
Cond. Porto do Alto, Bloco Mares, apto. 504, Natal/RN;
4. Francisca Verônica de Pontes da Silva, testemunha, servidora do SAAE de Maxaranguape/RN,
inscrita no CPF sob o n. 301.211.834-91, com endereço a Rua Paraíso do Fonseca, 123, Centro,
Maxaranguape/RN.
5. Adailton M Gomes Xavier, Contador-Geral, com endereço profissional na Rua 15 de Novembro, 45,
Centro, Maxaranguape/RN.
6. Caio Vitor Ribeiro Barbosa, Procurador-Geral de Maxaranguape, com endereço profissional na Rua
15 de Novembro, 45, Centro, Maxaranguape/RN.

Extremoz, 18 de março de 2019.

Rodrigo Martins da Câmara
Promotor de Justiça
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