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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉUS: FRANCISCO BARROS DIAS E OUTROS

SENTENÇA

(TIPO D)

 I - RELATÓRIO

Trata-se  de  Ação  Penal  proposta  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  contra  FRANCISCO
BARROS  DIAS,  IVIS  GIORGIO  TAVARES  BARROS  DIAS,  JOSÉ  LUIZ  CARLOS  DE  LIMA,
MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO, ANDERSON GURGEL DANTAS, JORGE LUIZ COSTA
DE OLIVEIRA, EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, GLEYDSON FIRMINO DA SILVA e
NOARA RENEA VIEIRA DE ALENCAR BARROS DIAS,  imputando-lhes  várias  práticas  delitivas,
entre as quais  Exploração de Prestígio,  Associação Criminosa,  Falsidade Ideológica,  Uso de Documento
Falso e Lavagem de Dinheiro, em concurso material de crimes, bem como de pessoas (arts. 357, 288, 299 e
304 do Código Penal, e art. 1º da Lei n. 9.613/1998, c/c arts. 29 e 69 do Código Penal).

Associado ao pleito condenatório, o Parquet  federal  pugna pela imposição aos denunciados do dever de
reparação dos danos materiais e morais causados, a teor do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em
total não inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como pela decretação da perda de valores e
bens sequestrados ou apreendidos em favor da União (artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e
artigo  7º,  inciso  I,  da  Lei  n.  9.613/1998)  e  da  perda  da  função  pública  para  os  condenados
detentores de cargo, emprego público ou mandato eletivo (art. 92, inciso I, do Código Penal) e, ainda, pela
interdição do exercício de cargo ou função pública pelo dobro do tempo das penas privativas de liberdade
aplicadas, conforme art. 7º, inciso II, da Lei nº 9.613/1998.

Narra a denúncia (Id 2708730) que a Procuradoria da República no Rio Grande do Norte e a Polícia Federal
instauraram investigações  para  apurar  esquema  de  exploração  de  prestígio  perante  o  Tribunal  Regional
Federal da 5ª Região, crime previsto no artigo 357 do Código Penal, a partir de elementos colhidos em acordo
de colaboração premiada celebrado entre o Parquet Federal e Acácio Allan Fernandes Forte e homologado
pela 14ª Vara Federal do Rio Grande  do  Norte  no  Processo  nº 0001295-57.2016.4.05.8400. Conta que, no
referido acordo premial, o colaborador forneceu áudios de conversas mantidas entre ele e possíveis agentes
do esquema, tendo os correspondentes diálogos sido gravados pelo próprio colaborador, consoante admite a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Relata o órgão acusatório que os elementos colhidos na investigação deram conta de que o desembargador
federal aposentado FRANCISCO BARROS DIAS criou um esquema de exploração de prestígio junto ao
Tribunal  Regional  Federal  da  5ª  Região,  tendo  passado  a  exercer  a  advocacia  após  a  data  de  sua
aposentadoria  (20/04/2015)  de  forma dissimulada,  perante  a  Corte  na  qual  trabalhava,  em desrespeito  à
""quarentena"" prevista no art. 95, parágrafo único, inciso V, da Constituição de 1988, tendo solicitado e
recebido como contrapartida  pelos  seus  serviços  valores  elevados,  sobretudo com base  no  prestígio  e  a
pretexto de influir no julgamento de seus ex-colegas de magistratura. Para tanto, contou com o auxílio de
advogados ou bacharéis em direito, como seu filho IVIS GIORGIO TAVARES BARROS DIAS, JOSÉ
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LUIZ  CARLOS  DE  LIMA,  ANDERSON  GURGEL  DANTAS,  MARCOS  LACERDA  ALMEIDA
FILHO e GLEYDSON FIRMINO DA SILVA, que intermediavam o contato com os clientes, assinavam as
petições como sendo de sua própria autoria, bem como chegavam a receber e repassar valores cobrados. Já os
denunciados  EDVALDO  FAGUNDES  DE  ALBUQUERQUE  e  JORGE  LUIZ  COSTA  DE
OLIVEIRA foram identificados como dois contratantes e beneficiários dos serviços ilícitos prestados pelo
ex-desembargador que participaram da elaboração de contratos e notas fiscais fictícios, concorrendo para o
pagamento e recebimento de valores provenientes do crime de exploração de prestígio de forma oculta e
dissimulada.  Muitos  dos  valores  foram  recebidos  de  forma  oculta  e  disfarçada  através  da
empresa LATOSENSU ESCOLA JURÍDICA, constituída formalmente em nome da esposa de FRANCISCO
BARROS DIAS,  NOARA RENEA VIEIRA DE ALENCAR BARROS DIAS,  além  de  depósitos  de
forma não identificada em conta bancária do escritório BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS. Ainda,
foram emitidas notas fiscais e elaborados recibos, contratos, procurações e petições ideologicamente falsos a
justificar os recebimentos dos valores, bem como a ocultar o exercício de advocacia ilícita mediante violação
de "quarentena" constitucional  pelo desembargador  federal  aposentado,  FRANCISCO BARROS DIAS,
acarretando em alteração da verdade sobre fatos juridicamente relevantes no caso.

A denúncia foi recebida em 10 de novembro de 2017 (Id 2848590).

Foi aberto prazo para a apresentação de defesa escrita pelos réus, ocasião em que todos apresentaram suas
contestações (Francisco Barros Dias - Id 2978443, Ivis Giorgio Tavares Barros Dias - Id 2978793, Noara
Renea Vieira de Alencar Barros Dias - Id 2978972, Anderson Gurgel Dantas - Id 2978975, Marcos Lacerda
Almeida Filho - Id 2984659, Jorge Luiz Costa de Oliveira - Id 2996605, José Luiz Carlos de Lima - Id
3042161, Gleydson Firmino da Silva - Id 3042255 e Edvaldo Fagundes de Albuquerque - Id 3203631), tendo
sido alegadas as seguintes preliminares: a) inépcia da denúncia; b) atipicidade das condutas; c) ausência de
justa causa para a ação penal; d) ilegalidade no recrutamento do colaborador pelo Ministério Público Federal;
e) nulidade dos afastamentos dos sigilos; f) nulidades e ilegalidades na colaboração premiada; g) inexistência
dos crimes de exploração de prestígio,  de lavagem de dinheiro,  de falsidade ideológica e  de associação
criminosa.

Por  meio  da  decisão  constante  do  Id  3714429,  foram  afastadas  todas  as  preliminares  arguidas  nas
contestações, bem como foi mantido o curso do processo com o deferimento de vários pleitos da defesa de
produção  de  provas  (a-  realização  de  perícia  técnica  no  aparelho  utilizado  por  ACÁCIO  ALLAN
FERNANDES FORTES para efetuar a gravação ambiental; b- determinação para que as Procuradorias da
República  em Natal/RN,  Mossoró/RN e  Fortaleza/CE remetessem aos  autos  controle  de  acesso  às  suas
dependências nos meses de junho e julho de 2016; c- exportação das informações brutas do software VIGIA;
d-  exportação do resultado das interceptações telefônicas em formato .html; e- determinação para que as
empresas de telefonia providenciassem os registros (logs) das autoridades que acessaram os cadastros de
usuários que se comunicaram com todos os investigados interceptados).

O Ministério Público Federal apresentou o controle de acesso dos visitantes nos meses de junho e julho de
2016 da PR-RN e da PRM-Mossoró (Id. 3791957 e seguintes) e da PR-CE (Id 3806295 e Id 3838305).

Foram  juntadas  aos  autos  as  informações  das  empresas  Oi  S.A.  (Id4237624),  TIM  CELULAR  S/A
(Id4265530), VIVO -TELEFÔNICA BRASIL S.A. (Id 5204585) e CLARO S. A. (Id5603220 e Id 6700707).

Foi acostado aos autos (Id 4712959) o laudo pericial relativo à perícia realizada no aparelho em que foram
realizadas as gravações pelo colaborador Acácio Allan Fernandes Forte.

No dia 22 de outubro de 2019 foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram
tomados  os  depoimentos  das  testemunhas  Acácio  Allan  Fernandes  Forte,  Orlan  Donato  Rocha  e
Emanuela Mendonça Santos Brito (Id 6096704 e mídias acessíveis no endereço constante da certidão de Id
6100433).
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Em continuidade à audiência anterior, foi realizada nova audiência de instrução e julgamento no dia 29
de  novembro  de  2019,  ocasião  em  que  foi  inquirida  a  testemunha  FRANCISCO  DE  ASSIS
CARVALHO (arrolada pela defesa de JOSÉ LUIZ CARLOS DE LIMA) e o declarante EDUARDO
ANTONIO DANTAS NOBRE (defesa de EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE), consoante
Termo de audiência constante do Id 6277616 e mídias constantes do Id 6279501.

Por fim, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 28 de janeiro de 2020 foi ouvida a
testemunha FRANCISCO GILSON DE OLIVEIRA, arrolada pela defesa de José Luiz Carlos de Lima. Na
mesma  oportunidade,  foram  interrogados  os  réus  MARCOS  LACERDA  ALMEIDA  FILHO,
ANDERSON  GURGEL  DANTAS,  IVIS  GIORGIO  TAVARES  BARROS  DIAS  e  FRANCISCO
BARROS DIAS.  Os  demais  acusados  manifestaram-se  pela  dispensa  de  seus  interrogatórios  (Termo de
audiência anexado ao Id 6487630 e mídias acessíveis pelo endereço eletrônico constante da certidão de Id
6492442).

Por meio da decisão de Id 6664786, foram deferidos os pedidos de diligência formulados pela defesa dos
acusados Francisco Barros Dias (Id 6498505) e Ivis Giorgio Tavares Barros Dias (Id 6499880).

Em suas alegações finais, o Ministério Público Federal pugnou pela procedência parcial dos pedidos contidos
na inicial,  ao argumento de que, finalizada a instrução processual, restaram parcialmente demonstradas a
materialidade  e  a  autoria  delitiva.  Quanto  aos  fatos  envolvendo  a  Operação  Manus,  o  MPF pleiteou  a
absolvição dos acusados Francisco Barros Dias e Ivis Giorgio Tavares Barros Dias, ao argumento de que após
a instrução processual não restou demonstrada a efetiva atuação dos referidos réus em processo envolvendo
Henrique Eduardo Alves no TRF da 5ª Região (Id 7574070 e Id 7584521).

O réu  JORGE LUIZ COSTA DE OLIVEIRA apresentou  alegações  finais  ao  Id  7775881.  Pugnou  pela
improcedência da denúncia, ao argumento de que não restaram comprovados os fatos imputados ao referido
réu. Pugnou, ainda, que as preliminares sustentadas nas alegações finais da defesa de Francisco Barros Dias
fossem extensíveis à sua defesa também.

A defesa de ANDERSON GURGEL DANTAS e MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO apresentou suas
alegações finais ao Id 7776646 e 7776676, respectivamente. Sustentou, como preliminares: a) a nulidade da
colaboração premiada prestada por Acácio Allan Fernandes Forte,  ao argumento de que a celebração do
acordo com Ministério Público Federal não contou com a participação de advogado, que no acordo constou
cláusula em que o MPF usurpa a competência jurisdicional para dosar e aplicar pena, que o Procurador da
República que conduziu o acordo tinha interesse pessoal no caso e que agiu, portanto, com parcialidade, bem
como  que  o  colaborador  atuou  como  agente  provocador,  tendo  sido  recrutado  pelo  Ministério  Público
Federal; b) a nulidade das quebras de sigilo, sustentando não terem sido preenchidos os requisitos para o
afastamento dos sigilos telemático e fiscal/bancário de Francisco Barros Dias, concluindo que as decisões que
deferiram as medidas cautelares possuem gravíssima deficiência de fundamentação por não demonstrarem de
nenhuma maneira o fumus commissi delicti; c) o acordo de colaboração celebrado com violação à Lei nº
12.850/2013, ao argumento de que os benefícios concedidos ao colaborador foram exacerbados ao arrepio da
lei, pois não houve confissão do delator; d) acordo de colaboração premiada homologado por autoridade
incompetente; e) inépcia da denúncia. No mérito, sustentou que os fatos narrados pela acusação no presente
feito dizem respeito à rotina da advocacia, de modo que o que se pretende é a criminalização da atuação do
advogado. Acrescentou, ainda, que a "quarentena" de magistrado diz respeito apenas ao órgão em que atuou
como julgador e que não se estende a colegas do escritório.  No mais,  pugnou pela absolvição dos réus
Anderson Gurgel e Marcos Lacerda, ao argumento da inexistência dos crimes que lhes foram imputados.

IVIS  GIORGIO TAVARES BARROS  DIAS  juntou  aos  autos  as  suas  alegações  finais  ao  Id  7776698.
Suscitou  as  seguintes  preliminares:  a)  nulidade  da  colaboração  premiada  prestada  por  Acácio  Allan
Fernandes Forte, ao argumento de que a celebração do acordo com Ministério Público Federal não contou
com a participação de advogado, que no acordo constou cláusula em que o MPF usurpa a competência

Firefox https://pje.jfrn.jus.br/pje/Consulta/DetalheProcessoComum/documento...

3 of 95 02/08/2021 10:31



jurisdicional para dosar e aplicar pena, que o Procurador da República que conduziu o acordo tinha interesse
pessoal no caso e que agiu, portanto, com parcialidade, bem como que o colaborador atuou como agente
provocador,  tendo  sido  recrutado  pelo  Ministério  Público  Federal;  b)  nulidades  das  quebras  de  sigilo,
sustentando para tanto não terem sido preenchidos os requisitos para o afastamento dos sigilos telemático e
fiscal/bancário de Francisco Barros Dias, concluindo para tanto que as decisões que deferiram as medidas
cautelares possuem gravíssima deficiência de fundamentação por não demonstrar de nenhuma maneira o
fumus commissi delicti; c) nulidade da busca e apreensão realizada no escritório de advocacia do referido réu;
d) acordo de colaboração celebrado com violação à Lei nº 12.850/2013, ao argumento de que os benefícios
concedidos ao colaborador foram exacerbados e ao arrepio da lei, pois não houve confissão do delator; e)
acordo  de  colaboração  premiada  homologada  por  autoridade  incompetente;  f)  inépcia  da  denúncia.   No
mérito, sustentou que os fatos narrados pela acusação no presente feito dizem respeito à rotina da advocacia,
de modo que o que se  pretende é  a  criminalização da atuação do advogado.  Acrescentou,  ainda,  que a
"quarentena" de magistrado diz respeito apenas ao órgão em que atuou como julgador e que não se estende a
colegas  do  escritório  e  outros  escritórios  parceiros.  No  mais,  pugnou  pela  absolvição  do  acusado,  ao
argumento da inexistência dos crimes que lhe foram imputados.

No Id 7776718 foram acostadas as alegações finais da acusada NOARA RENEA VIEIRA DEALENCAR
BARROS DIAS. Foram suscitadas as mesmas preliminares constantes da defesa do acusado Ivis Giorgio
Barros Dias, e que dizem respeito às nulidades do acordo de colaboração premiada feito entre Acácio Allan
Fortes e o MPF, bem como acerca de nulidades oriundas das quebras de sigilo telemático, fiscal e bancário de
Francisco Barros Dias. Quanto ao mérito, defendeu que os fatos narrados pela acusação no presente feito
dizem respeito à rotina da advocacia,  de modo que o que se pretende é a criminalização da atuação do
advogado. Acrescentou, ainda, que a "quarentena" de magistrado diz respeito apenas ao órgão em que atuou
como julgador e que não se estende a colegas do escritório e outros escritórios parceiros. No mais, pugnou
pela absolvição da acusada, ao argumento da inexistência dos crimes que lhe foram imputados.

O acusado FRANCISCO BARROS DIAS apresentou suas razões finais ao Id7776803. Também suscitou
como preliminar  a  nulidade  do  acordo  de  colaboração  premiada  firmado  entre  o  MPF e  Acácio  Allan
Fernandes Forte, com base nos mesmos argumentos já suscitados nas defesas de outros réus. Também arguiu
a defesa a nulidade das quebras de sigilos telefônico, fiscal e bancário do referido acusado, ao argumento de
ausência dos requisitos legais para tanto. No mérito, aduziu que o que o órgão acusatório pretende com a
presente demanda é a criminalização do exercício da advocacia, tendo em vista que a narrativa da suposta
prática de delitos descreve a rotina das atividades e trabalhos inerentes ao trabalho de um advogado/consultor
jurídico. Expôs que a aposentadoria de ex-magistrado não impede o exercício da advocacia e que somente há
limitação  do  exercício  da  função  quanto  ao  órgão  em que  atuou  como julgador.  Acrescentou,  ainda,  a
inexistência de vedação quanto a colegas de escritório e outros escritórios parceiros. No mais, sustentou que
não restou configurado o crime de exploração de prestígio, o crime de associação criminosa, o crime de
lavagem de dinheiro e nem do crime de falsidade ideológica. Por fim, pugnou pela absolvição do citado
denunciado.

A  defesa  do  réu  JOSÉ  LUIZ  CARLOS  DE  LIMA  apresentou  suas  razões  finais  no  Id  7794636.
Preliminarmente,  pugnou pela  declaração de  nulidade das  provas  oriundas  do colaborador  Acácio  Allan
Fernandes Forte, ao argumento de que atuou como agente provocador de crimes. No mérito, pugnou pela
absolvição  do  referido  acusado,  argumentando  para  tanto  que  são  atípicas  as  condutas  que  lhe  foram
imputadas.

O acusado GLEYDSON FIRMINO DA SILVA acostou ao Id 7795349. Pugnou pela absolvição do citado
denunciado,  aduzindo  que  "após  regular  instrução  probatória,  verifica-se  a  inexistência  de  quaisquer
elementos  de  provas  indicativos  de  que  GLEYDSON  FIRMINO  DA  SILVA  tenha  participado  de  atos
executórios  dos  crimes  investigados  e  imputados  aos  demais  acusados,  atraindo,  por  consequência,  o
princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal".
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Em  alegações  finais  constantes  do  Id  7825401,  a  defesa  do  acusado  EDVALDO  FAGUNDES  DE
ALBUQUERQUE pugnou, em preliminar, pela declaração de nulidade do acordo de colaboração premiada
firmado entre o MPF e Acácio Allan Fernandes Forte, alegando que no curso da instrução processual restou
confirmado que a atuação do colaborador foi uma verdadeira preparação, com vistas única e exclusiva de
angariar provas que não se tinha, em manifesto propósito de incriminar Francisco Barros Dias e os demais
corréus.  No  mérito,  defendeu  a  inconsistência  probatória  e  a  atipicidade  das  condutas  que  lhe  foram
imputadas.

É o relatório. Passo à fundamentação e à decisão.

II- FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Das Preliminares:

II.1.1 -Nulidade da Colaboração Premiada firmada entre o Ministério Público Federal e Acácio Allan
Fernandes Forte

II.1.1.1 - Alegação de que o Colaborador atuou como Agente Provocador ou Agente Infiltrado. Crime
de Ensaio. Pleito de Nulidade das gravações de conversas pelo colaborador. Não acolhimento da tese.

Segundo a denúncia, a Procuradoria da República no Rio Grande do Norte e a Polícia Federal instauraram
investigações para apurar esquema de exploração de prestígio perante o Tribunal Regional Federal da 5ª
Região a partir de elementos colhidos em acordo de colaboração premiada celebrado entre o Parquet Federal
e Acácio Allan Fernandes Forte e homologado pela 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte no Processo nº
0001295-57.2016.4.05.8400. De acordo com a exordial, no referido acordo premial, o colaborador forneceu
áudios de conversas mantidas entre ele e possíveis agentes do esquema, tendo os correspondentes diálogos
sido gravados pelo próprio colaborador, consoante admite a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A defesa de praticamente todos os réus questiona a legalidade do acordo de colaboração premiada firmado
entre o MPF e Acácio Allan Fernandes Forte, ao argumento de que, após a instrução processual, teria restado
comprovado que este agiu como agente provocador,  ao procurar as pessoas de Gilson Moura, José Luiz
Carlos de Lima e Francisco Barros Dias, na tentativa de fazê-los praticar ato ilícito e obter moeda de troca
com o órgão acusatório. E que, em decorrência dessa atuação os crimes imputados aos réus se caracterizam
como crimes impossíveis, por configurarem crimes de ensaio ou putativos.

Na realidade, tal preliminar vem sendo repisada pela defesa do acusado Francisco Barros Dias desde a sua
resposta à acusação, tendo este juízo já se posicionado diversas vezes nos autos acerca de tal argumento. A
finalização da instrução processual, ao contrário do que tentam fazer crer as defesas, não trouxe nenhum
elemento capaz de reverter os argumentos já expostos por este juízo para afastar a referida tese.

O que se viu nos presentes autos foi que o colaborador Acácio Allan Fernandes Forte confirmou em seu
depoimento prestado a este juízo todos os fatos já trazidos aos autos pelo acordo de colaboração firmado com
o órgão acusatório (mídia acessível ao Id 6100433).

Não há elementos nestes autos para se acolher a tese sustentada pela defesa no sentido de que Acácio Allan
Fernandes  atuou  como um agente  provocador  de  delitos  ou  mesmo um agente  infiltrado  do  Ministério
Público Federal. Há que se pontuar que restou esclarecido nos autos que o colaborador foi quem procurou o
Ministério Público Federal disposto a firmar um acordo de colaboração premiada, tendo em vista que tinha
chegado à conclusão de que esse seria  o melhor caminho a ser  percorrido para escapar de um possível
recolhimento à prisão em razão da condenação em primeira instância na ação penal a qual respondia, e que o
havia  condenado  a  uma  pena  para  ser  cumprida  em  regime  fechado.  Assim,  a  decisão  de  procurar  o
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Ministério Público Federal para obter um acordo de colaboração premiada foi do próprio Acácio, no seu
legítimo direito à autodefesa.

O próprio colaborador confirmou em seu depoimento prestado a este juízo que decidiu procurar o deputado
Gilson Moura para entender como ele estava conseguindo no TRF da 5ª Região trancar as ações penais às
quais respondia, a fim de atuar de forma semelhante (mídia acessível ao Id 6100433). Disse que trilhou todo
esse caminho, chegando até às pessoas dos advogados José Luiz Carlos de Lima e Francisco Barros Dias.
Explicou que procurou o Ministério Público Federal para iniciar as tratativas para o acordo de Colaboração
Premiada após a conversa com Gilson Moura. Relatou que quando foi ao Ministério Público Federal pela
primeira vez não se recorda se já tinha falado ou entrado em contato com o advogado José Luiz e que tomou
a  decisão  de  procurar  o  Parquet  federal  sozinho.  Explicou  que  tentou  firmar  o  acordo,  mostrando  ao
Procurador da República (Dr. Rodrigo Telles) que Gilson Moura estava conseguindo o trancamento de ações
penais no TRF da 5ª Região, através da intermediação dos advogados José Luiz e Francisco Barros Dias, mas
que o membro do MPF achou pouco o seu conteúdo, tendo perguntado quem era a pessoa de Bruno que
estava intermediando a sua fala com Gilson Moura, e que ele dito que era necessário trazer elementos mais
contundente para poder celebrar um acordo. Deve-se ressaltar que o fato de o colaborador dizer em seu
depoimento judicial que se encontrou com o advogado José Luiz e com o advogado Francisco Barros Dias
para obter provas e elementos para viabilizar o seu acordo de colaboração premiada não significa dizer que os
induziu ou provocou a prática de crime, mas sim que agiu para angariar elementos de convicção.

Além disso, não há quaisquer elementos nos autos, a não ser a conjectura das defesas, no sentido de que o
colaborador Acácio Forte atuou como um agente infiltrado do Ministério Público Federal, sob o comando e
orientação de Dr. Rodrigo Telles. Na verdade, o que restou ainda mais reforçado com o depoimento judicial
do colaborador foi que este optou pelo acordo com o MPF como estratégia pessoal de defesa (autodefesa), o
que  é  amplamente  albergado  pelo  ordenamento  jurídico  pátrio.  Ressalte-se  que  foi  justamente  a  escuta
ambiental  produzida  diretamente  e  unilateralmente  por  Acácio  Allan  Fernandes  Forte  que  deu  ensejo  à
instauração do Inquérito Policial que investigou os presentes autos, e não o contrário. Assim, quando Acácio
procurou o MPF pela  primeira  vez,  ele  tinha em mãos parte  do material  que já  tinha sido produzido e
continuou em busca de mais material por sua livre e espontânea vontade, de modo que não há que se falar em
"agente provocador" ou "agente infiltrado".

Como já explicitado por este juízo em outros momentos no curso do presente feito, o Supremo Tribunal
Federal já assentou em diversas oportunidades ser o exercício do direito de defesa a gravação de conversas
entre interlocutores por um deles, sem o conhecimento dos outros. Abaixo, colacionam-se julgados neste
sentido:

"Ação penal. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro.
Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento
do outro."(RE 583.937-QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, com repercussão geral).

PROVA.  Criminal.  Conversa  telefônica.  Gravação  clandestina,  feita  por  um  dos  interlocutores,  sem
conhecimento  do outro.  Juntada  de  transcrição  em inquérito  policial,  onde  o  interlocutor  requerente  era
investigado ou tido por suspeito. Admissibilidade. Fonte lícita de prova. Inexistência de interceptação, objeto
de vedação constitucional. Ausência de causa legal de sigilo ou de reserva da conversação. Meio, ademais, de
prova da alegada incidência de quem a gravou. Improvimento ao recurso. Inexistência de ofensa ao art. 5º,
incs. X, XII e LVI, da CF. Precedentes. Como gravação meramente clandestina, que não se confunde com
interceptação, objeto de vedação constitucional, é lícita a prova consistente no teor de gravação de conversa
telefônica realizada por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, se não há causa legal específica
de sigilo nem de reserva da conversação, sobretudo quando se predestine a fazer prova, em juízo ou em
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inquérito, a favor de quem a gravou.

(STF - RE: 402717 PR, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 02/12/2008, Segunda Turma, Data
de Publicação: DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-04 PP-00650).

HABEAS  CORPUS.  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.  EXTORSÃO,  CONCUSSÃO  E  EXTORSÃO
MEDIANTE SEQUESTRO POR POLICIAIS CIVIS. POSSIBILIDADE DE APOIO DE AGÊNCIA DE
INTELIGÊNCIA  À  INVESTIGAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  NÃO  OCORRÊNCIA  DE
INFILTRAÇÃO POLICIAL.  DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA PARA A
AÇÃO  CONTROLADA.  COMUNICAÇÃO  POSTERIOR  QUE  VISA  A  PROTEGER  O  TRABALHO
INVESTIGATIVO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

8. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, de que a gravação
ambiental  realizada  por  colaborador  premiado,  um  dos  interlocutores  da  conversa,  sem  o
consentimento dos outros, é lícita, ainda que obtida sem autorização judicial, e pode ser validamente
utilizada como meio de prova no processo penal. No caso, advogado decidiu colaborar com a Justiça e,
munido com equipamentos estatais, registrou a conversa que entabulou com policiais no momento da
entrega do dinheiro após a extorsão mediante sequestro.

9. A ação controlada prevista no § 1° do art. 8° da Lei n. 12.850/2013 não necessita de autorização judicial. A
comunicação prévia ao Poder Judiciário, a seu turno, visa a proteger o trabalho investigativo, de forma a
afastar  eventual  crime  de  prevaricação  ou  infração  administrativa  por  parte  do  agente  público,  o  qual
responderá por eventuais abusos que venha a cometer.

10. As autoridades acompanharam o recebimento de dinheiro por servidores suspeitos de extorsão mediante
sequestro, na fase do exaurimento do crime, e não há ilegalidade a ser reconhecida em habeas corpus se
ausentes circunstâncias preparadas de forma insidiosa, de forma a induzir os réus à prática delitiva.

11. O habeas corpus não se presta à análise de teses que demandam exame ou realização de provas.

12. Habeas corpus denegado.

(HC 512.290/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe 25/08/2020) - Grifos Acrescidos.

Ademais,  é  certo  que um dos  requisitos  para  que haja  tratativas  e  assinatura  de  acordo de  colaboração
premiada, de acordo com a Lei nº 12.850/2013, é a voluntariedade da colaboração com o processo criminal
ou investigação.  E aqui  se mostra  fundamental  se  fazer  uma breve distinção entre  ato espontâneo e ato
voluntário. No ato espontâneo a iniciativa de praticá-lo emana do próprio colaborador, é um ato que nasce
unicamente da vontade do agente sem a interferência de terceiros. Já no ato voluntário não se exige que a
ideia de o realizar tenha partido do próprio agente, basta que ele se efetive sem coação, sendo irrelevante a
causa  que  o  motivou.  Não  se  exige  a  espontaneidade  no  ato  da  colaboração,  vez  que  o  legislador,
intencionalmente,  utilizou a expressão 'voluntariamente',  não se exigindo que a ideia de o realizar tenha
partido do próprio agente, sendo irrelevante a causa que o motivou. É o que se depreende do voto do Ministro
Nefi Cordeiro, no acórdão do REsp 1.454.679/SC.

Com  base  nestes  argumentos,  percebe-se  que  não  se  sustenta  a  tese  das  defesas  no  sentido  de  que  a
colaboração firmada entre Acácio Allan Fernandes Forte e o MPF é eivada de vício por ter aquele atuado
como um agente provocador ou infiltrado.
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II.1.1.2 - Das alegações de parcialidade e interesse pessoal do Procurador da República e de ausência
de advogado na celebração do acordo de Colaboração Premiada. Não acolhimento.

As defesas de vários réus sustentaram que o Procurador da República que atuou no caso na fase investigativa
e que acompanhou as tratativas e  o fechamento do acordo de Colaboração Premiada com Acácio Allan
Fernandes Forte, tinha, na realidade, interesse pessoal no caso, a macular o princípio da impessoalidade.
Alegaram que "restou comprovado nos autos que, mesmo sem comunicação ou autorização de seu órgão para
tanto, e mesmo sem ter recebido diárias, o Procurador da República Rodrigo Telles de Souza utilizou de suas
idas para momentos pessoais à sua cidade natal (Fortaleza/CE) para ouvir o delator Acácio Allan Fernandes
Forte e celebrar termo de colaboração premiada, a demonstrar um interesse acima do normal com o caso e a
olvidar que os órgão públicos possuem mecanismos específicos para os casos de cumprimento de diligências
em localidades diversas do juiz natural, promotor natural ou delegado natural do caso (como, por exemplo, as
cartas precatórias)".

Em que pesem as alegações das defesas, não há nos autos nada que conduza à conclusão de que o Procurador
da República Rodrigo Telles tivesse interesse acima do normal com o caso ou que tivesse desavença com
qualquer dos acusados. O que se extrai dos autos é a tentativa insistente dos réus em tentar descontruir o
acordo de colaboração premiada firmado entre o MPF e Acácio Allan Fernandes Forte.

Na realidade, o fato de o procurador Rodrigo Telles ter recebido a pessoa de Acácio Fernandes Fortes na
Procuradoria da República em Fortaleza/CE, distante da cidade em que é lotado (Natal/RN) não revela, por si
só,  qualquer  interesse,  além do  natural,  da  referida  autoridade  no  caso.  Já  restou  explicado  no  próprio
depoimento realizado neste juízo pelo colaborador Acácio Allan que, apesar de residir na cidade de Natal,
trabalhava na Audi Fortaleza (empresa de venda de veículos), de forma que o referido Procurador achou mais
prático realizar as tratativas do acordo naquela localidade, especialmente por ser natural de Fortaleza/CE, ter
imóvel e familiares na localidade. Assim, ter realizado as tratativas com o colaborador na cidade de Fortaleza
não parece ter sido um esforço além do habitual para o Dr. Rodrigo Telles. Ressalte-se que os encontros entre
o colaborador e o Procurador da República ocorreram em ambiente funcional, na Procuradoria da República
em  Fortaleza/CE,  foram  acompanhados  por  servidor  do  quadro  e  reduzidos  a  termo  (Id  7574550).
Acrescente-se a isso que o fato de o Procurador da República não ter solicitado diárias em razão do seu
deslocamento  para  a  cidade  de  Fortaleza/CE  para  ouvir  o  colaborador  foi  uma  decisão  pessoal,  pois,
consoante se observa da certidão carreada aos autos,  apesar de oficiar em Natal/RN, tem casa própria e
familiares naquela cidade (Id 7574079).

Melhor sorte não assiste à defesa quanto à alegação de que a colaboração premiada firmada entre o MPF e
Acácio Allan Fernandes Forte não foi acompanhada por advogado, o que conduziria à nulidade do acordo.
Pela análise atenda dos Termos de Declaração (Id 2708891, Id 2708893), relativos às declarações feitas pelo
colaborador Acácio Forte, é bastante claro que neles consta que o advogado Diego Tobias de Castro Bezerra
(OAB/RN nº 9131) acompanhou tais atos, assinando os Termos ao final. O fato de não constar o ingresso do
referido advogado na Procuradoria da República em Fortaleza no dia da celebração do acordo, parece não
passar  de  uma  mera  falha  na  verificação  da  sua  entrada  na  recepção.  Ademais,  o  próprio  colaborador
confirmou em seu depoimento judicial que o advogado acompanhou a celebração do acordo. O fato de a
defesa alegar que não houve a participação de advogado no acordo somente com base no fato de que o nome
dele  não  consta  no  cadastro  de  entrada  da  Procuradoria  da  República  não  pode  sobressair  aos  demais
elementos muito mais sólidos que demonstram que o acordo foi acompanhado pelo advogado de Acácio
Allan Fernandes Forte e, inclusive, assinado pelo advogdo.

II.1.1.3 - Nulidades das Quebras de Sigilo

Também foi suscitada pelas defesas em suas alegações finais a nulidade das quebras de sigilo fiscal/bancário,
telefônico  e  telemático,  deferidos  por  este  juízo  na  fase  investigativa  no  bojo  dos  processos
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0001379-58.2016.4.05.8400,  0001304-19.2016.4.05.8400  e  0001303-34.2016.4.05.8400,  respectivamente.
Aduzem para tanto que a decisão que deferiu os pedidos de quebra não observou os ditames previstos na Lei
nº  9.296/96,  pois  não  foram preenchidos  os  requisitos  legais  para  o  deferimento  das  medidas  (falta  de
fundamentação adequada para o deferimento das medidas, e falta de imprescindibilidade das mesmas).

Deve ser repisado, ao contrário da narrativa que a defesa buscou construir, que as medidas cautelares que
foram  deferidas  por  este  juízo  na  fase  investigativa  não  tiveram  como  base  apenas  as  alegações  do
colaborador, mas sim todos os elementos de prova trazidos com a colaboração, especialmente as escutas
ambientais  e  as  gravações  telefônicas  realizadas  por  ele.  Ademais,  consoante  restou  fundamentado  nas
decisões ora atacadas,  não se enxergou outros meios investigativos eficazes senão o de afastamento dos
sigilos bancários, fiscal e telefônico dos investigados. Há que se reforçar que, diante da necessidade de sigilo
e cuidado extremo para que as medidas fossem efetivas, a oitiva de clientes dos investigados, para citar um
exemplo trazido pelas defesas nas fases de resposta à acusação, poderia interferir e até comprometer a natural
dinâmica dos fatos ou mesmo causar embaraço às investigações.  Também, poderia ocasionar a perda do
caráter  sigiloso  que  a  investigação  tinha  até  então,  com o  possível  vazamento  de  informações  sobre  a
existência da apuração e as medidas investigativas ainda pendentes de cumprimento. Assim, entendeu este
juízo que o afastamento dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático dos acusados era o único meio
adequado e eficaz de prosseguir com as investigações. No caso dos crimes apurados, a plena comprovação
dos fatos investigados dificilmente ocorreria mediante unicamente a prova oral ou documental, dada a reserva
e a clandestinidade com que os atos delituosos em exame são praticados. Ressalte-se que em casos de crime
de  lavagem de  dinheiro  e  de  recebimento  indevido  de  valores  por  meio  de  transferências  bancárias,  o
afastamento  dos  sigilos  bancário  e  fiscal  se  revela  o  meio  mais  adequado  para  o  aprofundamento  das
investigações, com a colheita de maiores elementos de prova acerca da autoria e da materialidade dos delitos,
podendo, eventualmente, demonstrar o contrário, contribuindo para inocentar o investigado.

Assim,  estava-se  diante  de  indícios  razoáveis  de  autoria  delitiva  e  participação  em  infrações  penais
penalizadas com reclusão, somado ao fato de haver indícios fortes da prática de tais crimes (trazidos com as
escutas ambientais e as gravações telefônicas), de modo que não se vislumbrava outro meio eficaz para a
descoberta da verdade, sobretudo diante das espécies dos crimes investigados, os quais são praticados de
forma reservada e dissimulada.

Assim, não merecem acolhimento as citadas preliminares.

II.1.1.4 - Alegação de Acordo Celebrado com Violação à Lei nº 12.850/2013. Falta de Legitimidade das
defesas para questionarem o Acordo de Colaboração Premiada. Alegação de incompetência deste juízo
para homologar a colaboração premiada firmada entre o MPF e Acácio Allan Fernandes Forte. Não
acolhimento.

As defesas alegaram, ainda, a exacerbação dos benefícios concedidos ao colaborador Acácio Allan Fernandes
Forte, sustentando para tanto que ele foi condenado a uma pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez)
dias no processo nº 0007296-34.2011.4.05.8400; e a mais 07 (sete) anos e 06 (seis) meses no processo nº
0000005-12.2013.4.05.8400, de forma que a redução dessas penas no patamar máximo permitido por lei
(redução da pena pela metade - § 5º, do art. 4º, da Lei nº 12.850/2013) resultaria em penas de 04 (quatro)
anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias e de 03 (três) anos e 09 (nove) meses, o que demonstraria ilicitude do
objeto do termo de colaboração que deu ensejo à investigação relativa aos presentes autos, já que o benefício
concedido ao colaborador foi o cumprimento de 02 (dois) anos de pena restritiva de direitos aliada a 01 (um)
ano  de  comparecimento  mensal  em juízo.  Alegam,  ainda,  que  o  colaborador  não  admitiu  ter  praticado
qualquer  crime  no  âmbito  da  "Operação  Pecado  Capital",  sendo  que  a  confissão  é  pressuposto  para  a
realização do acordo.

Este  juízo  já  se  manifestou  em algumas  oportunidades  nestes  autos  no  sentido  de  que,  segundo  firme
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jurisprudência pátria, terceiros não têm legitimidade para impugnar o acordo firmado entre o órgão acusatório
e o colaborador, seja por qualquer fundamento, podendo apenas discutir o conteúdo dos depoimentos. No
caso em comento, percebe-se que, durante o curso do presente feito, todos os réus puderam se manifestar e
confrontar as declarações prestadas pelo colaborador,  bem como as provas por ele indicadas.  Há que se
reforçar  que é  expressamente  previsto  na  Lei  nº  12.850/2013 (§16 do artigo  4º)  que nenhuma sentença
condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador.

O acordo de delação premiada é negócio jurídico personalíssimo, constituindo-se meio de obtenção de prova,
que  vincula  as  partes  envolvidas,  e  produz  efeitos  jurídicos  entre  os  seus  participantes,  podendo  sua
legalidade ser discutida pelas partes que firmaram o termo, não interferindo, porém, na esfera jurídica de
terceiros, ainda que estes tenham sido referidos nos relatos do termo de colaboração.

O Supremo Tribunal Federal  firmou o entendimento no sentido de que o acordo de delação premiada não
vincula o delatado, sendo benefício de natureza personalíssima, cujos efeitos não são extensíveis a corréus
(STF, pleno, HC 127.483, Rel. Dias Toffoli, DJe 04/02/2016).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a decisão de homologação configura simples
fator  de atribuição de eficácia  do acordo de colaboração para  a  parte  que o celebra,  no intuito  de que,
futuramente,  possa  usufruir  dos  benefícios  previstos  legalmente,  diante  da  eficácia  objetiva  de  suas
declarações. Assim, não haveria interesse quanto ao questionamento da legalidade ou ilegalidade da decisão
homologatória do acordo de colaboração premiada àqueles que não participaram de sua realização.

Nesse sentido, colaciona-se o julgado abaixo:

"...2. A colaboração premiada é técnica especial de investigação, meio de obtenção de prova advindo de um
negócio  jurídico  processual  personalíssimo,  que  gera  obrigações  e  direitos  entre  as  partes  celebrantes
(Ministério Público e colaborador), não possuindo o condão de, por si só, interferir na esfera jurídica de
terceiros, ainda que citados quando das declarações prestadas, faltando, pois, interesse dos delatados
no  questionamento  quanto  à  validade  do  acordo  de  colaboração  premiada  celebrado  por  outrem.
Precedentes do STF e STJ..." (STJ, 5ª  Turma, Rel.  Reynaldo Soares da Fonseca,  HC 69.988,  DJE
07/11/2016) - Grifos Acrescidos.

Some-se a tudo isso que o Supremo Tribunal Federal também já decidiu que a concessão de benefícios não
previstos em lei ao colaborador não é causa de nulidade do acordo de colaboração e que eventual invalidade
do acordo não implica na nulidade das provas obtidas a partir do mesmo:

EMENTA:  DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.  INQUÉRITO.  ACESSO  AOS  ACORDOS  DE
COLABORAÇÃO PREMIADA.  ILEGITIMIDADEDO INVESTIGADO.  SIGILO IMPOSTO POR LEI.
INVALIDADE  DO  ACORDO  QUE,  SEQUER  EM  TESE,  PODERIA  GERAR  INVALIDADEDAS
PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento, em mais de uma ocasião (HC 127483 e
PET  7074-AgR),  no  sentido  de  que  o  delatado  não  possui  legitimidade  para  impugnar  o  acordo  de
colaboração premiada. É que seu interesse se restringe aos elementos de prova obtidos a partir dos acordos de
colaboração  premiada,  e  eventual  ação  penal  seria  o  foro  próprio  para  esta  impugnação.  A  mudança
jurisprudencial ocasional gera insegurança jurídica e reduz a confiança na jurisdição.

2.  A negativa  de  acesso  aos  acordos  de  colaboração  premiada  pelo  investigado  delatado  não  afronta  o
enunciado de súmula vinculante nº14,  na medida em que não é o acordo em si  que repercute na esfera
jurídica do investigado, mas os elementos de prova produzidos a partir dele. E tais elementos estão nos autos,
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em especial, o depoimento dos colaboradores e os documentos por eles fornecidos. Após o recebimento da
denúncia, se for o caso de instaurar a ação penal, o acordo será público e o investigado terá acesso a ele.

3.Eventuais ilegalidades em acordos de colaboração premiada não geram automaticamente a ilicitude
das provas obtidas a partir dele. Isso porque o acordo, por si só, é apenas o instrumento por meio do
qual o colaborador se obriga a fornecer os elementos de prova. Deste modo, apenas vícios de vontade
do colaborador podem, em tese, gerar invalidade das provas produzidas. No caso sob exame, o acordo
foi  devidamente  homologado  pela  autoridade  competente  (Presidente  do  Supremo  Tribunal  Federal),
afastando, de plano e formalmente, qualquer ilegalidade ou vício de vontade.

4. A fixação de sanções premiais não expressamente previstas na Lei nº 12.850/2013, mas aceitas de
modo livre e consciente pelo investigado não geram invalidade do acordo. O princípio da legalidade
veda a imposição de penas mais graves do que as previstas em lei, por ser garantia instituída em favor
do jurisdicionado em face do Estado. Deste modo, não viola o princípio da legalidade a fixação de pena
mais favorável, não havendo falar-se em observância da garantia contra o garantido.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AG.REG. NO INQUÉRITO 4.405, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Data: Ementa e
Acórdão27/02/2018) - Grifos Acrescidos.

Assim, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventual nulidade do acordo não
acarreta  na  invalidade  da  atividade  de  colaboração,  a  qual  continua  plenamente  existente,  devendo  ser
avaliada adequadamente pelo juiz, inclusive em relação a terceiros, ao assentar que "a colaboração premiada
configura realidade jurídica, em si, mais ampla do que o acordo de colaboração premiada" (STF, Segunda
Turma, MS n. 35.693-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.05.2019, v.u., DJE de 24.07.2020).

De outro lado, a Lei nº 12.850/2013 aponta os seguintes critérios para que o juiz escolha quais benefícios
serão aplicados ao colaborador  (§  1º  do art.  4º):  personalidade do colaborador;  natureza,  circunstâncias,
gravidade e repercussão social do fato criminoso; e, eficácia da colaboração. Desta forma, não se enxerga
qualquer  ilegalidade  nos  benefícios  concedidos  pela  acusação  ao  colaborador  Acácio  Allan,  já  que  tais
benefícios são compatíveis com os critérios expressamente previstos na citada norma. Merece rememorar que
tanto a Convenção de Palermo (Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional)
como a Convenção de Mérida (Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção) foram aprovadas pelo
Congresso Nacional (Decreto Legislativo nº 231/03 - incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo
Decreto nº 5.0515/2004 e Decreto Legislativo nº 348/2005 - incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro
pelo Decreto nº 5.687/2006, respectivamente), e estabelecem que sejam adotadas as medidas adequadas para
incentivar a colaboração premiada (art. 26 do Decreto 5.015/2004 e art. 37.2 do Decreto nº 5.687/2006), tais
como redução ou mitigação de pena, de modo que se conclui pela licitude das penas previstas no acordo de
colaboração premiada firmado pelo Ministério Público Federal e Acácio Allan Fernandes Forte.

Quanto à alegação de que o não houve confissão do colaborador, o certo é que não há previsão legal no
sentido  da  imprescindibilidade  de  confissão  para  a  validade  do  acordo.  A  verdade  é  que,  por  uma
interpretação lógica, um colaborador confessa a prática de um delito, senão o seu papel no processo seria de
testemunha. Mas é plenamente possível, como ocorre nos presentes autos, que o colaborador traga aos autos
informações  relativas  a  uma  outra  investigação/processo  em que  ele  mesmo não  seja  alvo.  Como bem
informou  o  Parquet  federal  em  suas  alegações  finais  "o  colaborador  admitiu  sim  a  prática  de  ilícitos,
exatamente  aqueles  pelos  quais  estava  sendo  processado  em  caso  distinto,  na  denominada  Operação
PECADO CAPITAL. O colaborador não confessou envolvimento no esquema ora denunciado porque nesse
âmbito não praticou crime algum, mas ele admitiu a prática dos delitos de que foi acusado em outros feitos. O
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termo de depoimento por ele prestado em relação a isso, no qual houve a confissão, não foi juntado a estes
autos porque não diz respeito à presente situação, não tendo os acusados legitimidade para a ele ter acesso,
por não lhes dizer respeito".

Por fim, também não merece acolhimento a alegação de que este juízo da 14ª Vara Federal da SJRN não seria
a  competente  para  homologar  o  acordo  de  colaboração  premiada  firmada  entre  o  MPF e  Acácio  Allan
Fernandes Forte, ao argumento de que o acordo foi firmado após a prolação das sentenças penais as quais o
colaborador responde. Consoante já frisado por este juízo na decisão que afastou as preliminares suscitas nas
respostas à  acusação,  o colaborador Acácio Allan Fernandes Forte é réu em um processo decorrente da
Operação Pecado Capital que tramita nesta 14ª Vara Federal e que ainda estava em trâmite neste juízo à época
da homologação do referido acordo (processo nº 0000442-48.2016.4.05.8400). Referidos autos foram objeto
do acordo de colaboração premiada com o Ministério Púbico Federal, tendo Acácio Allan colaborado com a
instrução do feito depois de firmado o acordo. Assim, é cristalino que este juízo é, sim, competente para a
homologação da colaboração premiada firmada entre Acácio Allan Fernandes Forte e o Ministério Público
Federal.

II.1.1.5 - Busca e Apreensão em Escritório de Advocacia realizada no bojo da investigação. Legalidade.

Algumas defesas também suscitaram em suas alegações finais a nulidade da busca e apreensão em escritórios
de  advocacia  deferida  por  este  juízo  na  fase  investigativa.  Sustentam  para  tanto  "a  insuficiência  da
fundamentação - tanto do Parquet em seu pedido quanto do Juízo em seu decisum - bem como sua excessiva
generalidade".  A defesa do acusado Ivis  Giorgio Tavares Barros Dias acrescentou,  ainda,  que a busca e
apreensão há que ser declarada ilegal, "em razão da ausência de expressa referência ao fato de tratar-se de
diligência  a  ser  efetuada  no  escritório  de  advocacia  do  Defendente,  fato  comprovado,  inclusive,  pelo  I.
Representante  da  OAB/RN  que  se  fez  presente  na  Audiência  de  Custódia  do  acusado  FRANCISCO
BARROS DIAS. Na ocasião, o Representante da OAB/RN expressamente consignou que a OAB/RN não foi
informada  sobre  o  cumprimento  de  qualquer  Mandado  de  Busca  e  Apreensão  no  Escritório  BRAGA
BARROS DIAS ADVOGADOS,  que  possui  o  Defendente  IVIS GIÓRGIO TAVARES BARROS DIAS
como sócio, somente tendo tomado conhecimento do fato já enquanto ocorria o cumprimento do Mandado,
em razão de divulgação pela mídia local".

Em que pesem tais  argumentos,  percebe-se que,  mais  uma vez,  o  inconformismo da defesa não merece
acolhimento.

Dispõe o art. 7º, inciso II, da Lei 8.906 de 04.7.1994 (EOAB), com a redação que lhe deu a Lei n. 11.767 de
07.8.2008, que é direito do advogado "a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de
seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que
relativas ao exercício da advocacia".

A regra, portanto, é a da inviolabilidade do escritório, materiais e instrumentos de trabalho do advogado, uma
vez que indispensáveis ao exercício da ampla defesa, valor que possui raiz constitucional e é consequência da
inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional.  A inviolabilidade,  pois,  está  ligada ao
exercício da advocacia e à garantia da ampla defesa, e não à pessoa ou ao "grau" do advogado.

Tal inviolabilidade, todavia, não é, e nem poderia ser, absoluta, pois o que pretende a norma é resguardar a
liberdade,  o  segredo  e  inviolabilidade  profissional,  o  pleno  exercício  do  direito  de  defesa,  e  não  o
acobertamento da prática de crimes. Desta forma, prevê o art. 7º, § 6º, do Estatuto da OAB que "presentes
indícios  de  autoria  e  materialidade  da  prática  de  crime  por  parte  de  advogado,  a  autoridade  judiciária
competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso II do caput deste artigo, em
decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na
presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das
mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de
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trabalho que contenham informações sobre clientes". 

A busca e apreensão em escritórios de advocacia, desde que recaiam os indícios sobre a pessoa do advogado,
é admitida pela jurisprudência do STJ e do STF. Vejam-se os julgados abaixo colacionados:

NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO EFETUADA EM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.

INVIOLABILIDADE RELATIVA. ART. 7º, § 6º, DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL. INVESTIGAÇÃO DE SUPOSTO DELITO COMETIDO PELO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE  FORMAL  NA  DECISÃO  JUDICIAL  QUE  DETERMINOU  A  MEDIDA
CAUTELAR.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  INDICAÇÃO  DE  PARTICULARIDADES  DO  CASO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. A inviolabilidade do escritório de advocacia não é absoluta, ideia inclusive consagrada na própria Lei nº
8.906/94,  em seu  art.  7º,  inciso  II,  combinado  com seu  §  6º  -  este  incluído  com o  advento  da  Lei  nº
11.767/2008  -,  de  tal  sorte  que  é  permitido  nele  ingressar  para  cumprimento  de  mandado  de  busca  e
apreensão - específico e pormenorizado - determinado por Magistrado de forma fundamentada, desde que
presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado.

2. Na hipótese dos autos, o Juiz monocrático fundamentou a decisão que determinou a busca e apreensão,
indicando expressamente as hipóteses do art.  240, § 1º,  do Código de Processo Penal que embasaram a
providência, quais sejam, as previstas nas alíneas "c", "d" e "h" do referido preceito legal, apresentando as
peculiaridades  do  caso  concreto  e  especificando  os  endereços  onde  a  medida  deveria  ser  cumprida,
concluindo pela necessidade da cautelar para a instrução criminal, imprescindível para a identificação das
relações  mantidas  entre  os  supostos  participantes  da  organização,  tudo  em  conforme  ao  disposto  no
ordenamento processual penal vigente.

3. Recurso parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, improvido. (RHC 21.455/RJ, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 13/12/2010)

"O  sigilo  profissional  constitucionalmente  determinado  não  exclui  a  possibilidade  de  cumprimento  de
mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia. O local de trabalho do advogado, desde que este
seja  investigado,  pode ser  alvo de busca e  apreensão,  observandose os  limites  impostos  pela  autoridade
judicial. Tratandose de local onde existem documentos que dizem respeito a outros sujeitos não investigados,
é indispensável a especificação do âmbito de abrangência da medida, que não poderá ser executada sobre a
esfera de direitos de não investigados. Equívoco quanto à indicação do escritório profissional do paciente,
como seu endereço residencial, deve ser prontamente comunicado ao magistrado para adequação da ordem
em relação às cautelas necessárias, sob pena de tornar nulas as provas oriundas da medida e todas as outras
exclusivamente delas decorrentes. Ordem concedida para declarar a nulidade das provas oriundas da busca e
apreensão no escritório de advocacia do paciente, devendo o material colhido ser desentranhado dos autos do
Inq 544 em curso no STJ e devolvido ao paciente, sem que tais provas, bem assim quaisquer das informações
oriundas da execução da medida, possam ser usadas em relação ao paciente ou a qualquer outro investigado,
nesta ou em outra investigação." (HC 91.610, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 862010, Segunda
Turma, DJE de 22102010.)

Como já defendido em tópico anterior, a decisão deste juízo que deferiu a busca e apreensão em escritório de
advocacia  de  alguns  dos  investigados  foi  fundamentada  e  restou  esclarecido  que,  naquele  momento,
mostrava-se uma diligência imprescindível para a investigação.

Também  não  são  merecem  acolhimento  as  alegações  no  sentido  de  que  as  diligências  realizadas  nos

Firefox https://pje.jfrn.jus.br/pje/Consulta/DetalheProcessoComum/documento...

13 of 95 02/08/2021 10:31



escritórios de advocacia não contaram com a presença de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil.
Está muito claro nos Autos Circunstanciados de Busca e Arrecadação que tal formalidade foi observada no
cumprimento das buscas nos escritórios dos advogados Francisco Barros Dias (fls. 11/18 do Id 2713812 e fl.
01  do  Id  2713816  -  acompanhado  pelo  representante  da  OAB  Dexwsson  Maxwel  Medeiros  Gurgel  -
OAB/RN  6712),  Ivis  Giorgio  Tavares  Barros  Dias  (fls.  10/16  do  Id  2713816  -  acompanhado  pelo
representante da OAB Lincoln Werner da Costa Moreira - OAB/RN 9345), Gleydson Firmino da Silva (fls.
01/08 do Id2713818 - acompanhado pelo representante da OAB Francisco Canindé Maia - OAB/RN 7832) e
José Luís Carlos de Lima (fls. 13/19 do Id 2713818 - acompanhado pelo representante da OAB Francisco
Canindé  Maia  -  OAB/RN 7832).  Não  há  nos  autos  quaisquer  indícios  no  sentido  de  que  não  houve  a
observância  à  regra  acima  indicada  (cumprimento  de  mandados  de  busca  com  o  acompanhamento  de
representante da Ordem dos Advogados do Brasil).

Desta forma, não se mostram sólidas as alegações dos réus de que os mandados de busca e apreensão nos
escritórios de advocacia foram cumpridos em desconformidade com a legislação.

II.2 - Do Mérito

II.2.1 -Do Crime de Exploração de Prestígio (art. 357 do Código Penal)

II.2.1.1 - Da materialidade e da autoria delitivas

O Ministério Público Federal expôs na denúncia que o desembargador federal aposentado FRANCISCO
BARROS DIAS  criou um esquema de exploração de prestígio junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª
Região,  tendo  passado  a  exercer  a  advocacia  após  a  data  de  sua  aposentadoria  (20/04/2015)  de  forma
dissimulada, perante a Corte na qual trabalhou, em desrespeito à vedação temporária prevista no art.  95,
parágrafo  único,  inciso  V,  da  Constituição  de  1988,  tendo  solicitado  e  recebido  valores  elevados  como
contrapartida pelos seus serviços, sobretudo com base no prestígio e a pretexto de influir no julgamento
de seus ex-colegas de magistratura. Para tanto, contou com o auxílio de advogados ou bacharéis em direito,
como  seu  filho  IVIS  GIORGIO  TAVARES  BARROS  DIAS,  JOSÉ  LUIZ  CARLOS  DE  LIMA,
ANDERSON  GURGEL  DANTAS,  MARCOS  LACERDA  ALMEIDA  FILHO  e  GLEYDSON
FIRMINO DA SILVA, que intermediavam o contato com os clientes, assinavam as petições como sendo de
sua própria autoria, bem como chegavam a receber e repassar valores cobrados.

O art. 357 do Código Penal assim descreve o crime de exploração de prestígio:

Art. 357 - Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado,
órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Parágrafo único -  As penas  aumentam-se de um terço,  se  o  agente  alega ou insinua que o dinheiro  ou
utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo.

A conduta típica vem expressa pelos verbos "solicitar", que significa requerer, pedir, rogar, e "receber", que é
o mesmo que obter, aceitar. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é o Estado. O objeto
material do crime é dinheiro (moeda nacional ou estrangeira) ou qualquer outra utilidade (material ou moral)
e tem como objetividade jurídica a tutela da administração da Justiça.

Como se sabe, a vedação constitucional prevista no art. 95, parágrafo único, inciso V, da Constituição Federal
destina-se a impedir a exploração de prestígio. Protege a sociedade da utilização indevida dos poderes de
influência inerentes a quem exerceu um relevante cargo público no passado recente, sobre aqueles que ainda
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continuam trabalhando na mesma instituição.

No caso em análise, restou comprovada a materialidade do delito de exploração de prestígio, tendo o réu
FRANCISCO BARROS DIAS atuado após a sua aposentadoria do TRF da 5ª Região de forma oculta e
disfarçada  a  pretexto  de  influir  no  julgamento  de  seus  ex-colegas  de  magistratura  nos  processos  que
tramitavam no referido órgão, através de interpostas pessoas, auferindo para tanto honorários advocatícios
altíssimos.

Em seu interrogatório prestado a este juízo, o acusado Francisco Barros Dias limitou-se negar genericamente
as imputações que lhe foram feitas na denúncia, a defender que o impedimento de advogar não se estendia à
primeira  instância  e  nem aos outros  advogados do escritório.  Tal  acusado reservou-se ao direito  de não
responder às perguntas do juiz e do Ministério Público Federal (mídia acessível pelo endereço eletrônico
constante da certidão de Id 6492442).

Na realidade, o que se apurou no presente feito foi o exercício da advocacia por parte de Francisco Barros
Dias, com o auxílio de outras pessoas, em processos em trâmite no TRF da 5ª Região, utilizando-se da sua
condição de recém aposentado do cargo de desembargador federal do referido órgão para angariar clientes
(com o discurso de facilidade de acesso aos julgadores dos processos), para cobrar vultosas quantias a título
de honorários advocatícios, tudo a pretexto de ter acesso especial aos seus ex-colegas de toga.

Passo à análise detalhada das 06 (seis) vezes em que restou comprovada a prática do crime de exploração de
prestígio, nestes autos:

a)      Denúncia  (Operação  Pecado  Capital):  entre  julho  e  setembro  de  2016,  em  Natal/RN  e
Mossoró/RN, Francisco Barros Dias, na condição de ex-desembargador do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, e José Luiz Carlos de Lima, na qualidade de advogado, de modo livre,  consciente e
voluntário, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, solicitaram R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais) de Acácio Allan Fernandes Forte a pretexto de, em desrespeito à vedação prevista
em relação ao ex-magistrado no art. 95, parágrafo único, inciso V, da Constituição de 1988 e com base
no  prestígio  de  que  ele  dispunha  perante  seus  ex-colegas  de  magistratura,  influírem  nos
desembargadores  responsáveis  pelo  julgamento  de  processos  da  Operação  Pecado  Capital,
especificamente as apelações criminais ACR n. 11596/RN e ACR n. 13605/RN, ambas em trâmite no
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e no Processo n. 00004424-82.2016.4.05.8400, em curso na 14ª
Vara Federal  do Rio Grande do Norte,  na qual  já  havia sido impetrado o Habeas Corpus HC n.
6232/RN, perante a mesma corte.

A investigação que deu ensejo à presente ação penal foi iniciada com a colaboração premiada firmada entre
Acácio Allan Fernandes Forte e o Ministério Público Federal, tendo aquele noticiado que era réu na Operação
Pecado Capital (em trâmite na 2ª Vara Federal da SJRN) e que o principal beneficiário do esquema apurado
na referida Operação (Gilson Moura) estaria sendo beneficiado com várias decisões no TRF da 5ª Região, de
modo que entrou em contato com ele, através da intermediação de um amigo chamado Bruno Rocha, e que
Gilson Moura lhe informou que o advogado José Luiz Carlos de Lima resolveria a questão por meio do
também advogado e ex-desembargador federal Francisco Barros Dias. Em contato com o advogado José Luiz
Carlos de Lima, este teria lhe dito que fazia a parte de petições e peças, enquanto que Francisco Barros
atuaria  fazendo  contatos  com integrantes  do  TRF da  5ª  Região  (Termo  de  Declarações  anexado  ao  Id
7574550).

O colaborador apresentou ao Ministério Público Federal áudios de conversas travadas com Gilson Moura e
com o advogado José Luiz Carlos de Lima para respaldar as suas declarações. Com base nas provas trazidas
com o  colaborador  e  com as  gravíssimas  suspeitas  de  prática  do  crime  de  tráfico  de  influência,  foram
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deferidas  medidas  cautelares  na  fase  investigativa  que colheram mais  elementos  de prova da prática  do
referido delito.

Em seu depoimento prestado a este juízo (mídia acessível no endereço indicado no Id 6100433), Acácio
Allan Fernandes Forte confirmou que decidiu procurar Gilson Moura para tentar resolver a situação das suas
condenações penais porque, em contato com um amigo que é ex-funcionário de Gilson, ficou sabendo que ele
estava conseguindo alguns privilégios nas ações penais em que estava sendo processado, conseguindo trancar
algumas ações. Contou que nas tratativas com o deputado Gilson Moura tentou entender como ele conseguia
trancar as suas ações penais e resolver os seus problemas. Solicitou ao seu amigo Bruno para marcar um
encontro com Gilson Moura sem que este soubesse que a testemunha estaria presente e que o encontro
ocorreu na cidade de Natal/RN. Disse que procurou gravar essa conversa com Gilson Moura para ver se ele
conseguia passar algum tipo de informação e que, nesse encontro, Gilson Moura pediu para ver os processos
e se comprometeu a ajudar. Acácio contou que tinha disponibilidade financeira para resolver esse problema e
que Gilson Moura perguntou quem eram os desembargadores que estavam com os seus processos e assumiu
o compromisso de viajar para Recife/PE, mas não aceitou que Acácio fosse junto. Relatou, ainda, que Gilson
Moura  solicitou  que  não  fosse  feito  contato  telefônico  com ele  e  que  a  intermediação  entre  eles  fosse
realizada através de Bruno. Disse que Bruno passou a Gilson Moura todos os números dos processos, mas
que este não chegou a ir ao Tribunal, tendo passado a Bruno o contato telefônico do advogado José Luiz
Carlos de Lima e dito que era para Acácio entrar em contato com ele. Relatou que entrou em contato com o
referido advogado e disse que a indicação tinha sido de Gilson Moura e que este tinha deixado claro que era
através do advogado que estava resolvendo os seus problemas processuais e que este iria recebê-lo para tentar
entender os seus processos e lhe ajudar.

O colaborador disse, ainda, que nessa ligação telefônica, por preferência do advogado, decidiram marcar uma
visita ao seu escritório, o que ocorreu no dia seguinte. Contou que foi pessoalmente a Mossoró no escritório
dele, contou-lhe os detalhes do processo e que o deputado Gilson o tinha indicado para resolver os seus
processos. Falou que estava preocupado com uma condenação em segunda instância, que o advogado disse
que poderia confiar que ele iria resolver, que trabalhava em parceria com um ex-desembargador aposentado e
que ele tinha bastante contato nessa esfera da justiça e que ele realmente poderia resolver o processo. Falou
que o desembargador aposentado era Barros, de Natal, que ele era muito conceituado e tinha muitos contatos.
Disse que o advogado falou que em parceria com Barros iria resolver os seus processos no TRF da 5ª Região
e que nessa reunião foi falado em como se daria o pagamento, mas em relação a valores só poderia dizer
quando ele fizesse o contato com Barros. Confirmou que gravou tanto a ligação telefônica quanto a conversa
presencial mantida com o advogado José Luiz Carlos de Lima.

Explicou  que  depois  desse  primeiro  encontro,  trocaram  contatos  e  ficaram  se  comunicando  através  do
Whatsapp, que era para o advogado José Luiz pegar os processos e marcar uma reunião para discutir valores
e que ele tinha dito, inicialmente, que tinha que pagar a metade no início e a outra metade no sucesso. Contou
que, em seguida, através de Whatsapp e ligações telefônicas, ele conseguiu marcar uma reunião no escritório
de Barros (no Barro Vermelho), que ocorreu pela manhã, não se recordando exatamente a data, e que José
Luiz lhe recebeu em uma rua paralela e que estavam ele e o motorista dele. Disse que se reuniram os três
(Acácio, o advogado José Luiz e Francisco Barros), que contou toda a situação dos processos, tratou sobre
valores e que foi repetida a mesma pergunta de Mossoró: quem era o desembargador que estava com os
processos em Recife. Explicou que, de início, não sabia o nome do desembargador, pediu um minutinho para
ligar para o seu advogado e voltou com o nome dos desembargadores e que, em seguida, eles trocaram
olhares  e  fizeram a proposta  financeira,  que era  R$ 150.000,00 (cento e  cinquenta mil  reais)  no ato da
assinatura do contrato, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) na resolução e R$ 50.000,00 (cinquenta mil),
que poderia ser dividido em 5 parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque ainda ficaria um terceiro
processo para ser resolvido, o tributário. Ressaltou que era o advogado José Luiz quem iria assinar o contrato
com ele e que Barros utilizaria o seu conhecimento para trabalhar na 5ª Região.

Os áudios trazidos pelo colaborador,  sobre os  quais  as  perícias  técnicas concluíram pela integralidade e
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autenticidade (Id 2708898 e Id 4712960), estão em consonância com o depoimento judicial dele, assim como
as conversas interceptadas com autorização deste juízo. Restou constatado que Gilson Moura passou para
Acácio Allan o contato do advogado José Luiz Carlos de Lima, tendo este, após saber do que se tratava o
caso, dito que trabalhava em parceria com Francisco Barros Dias e que poderia resolver o caso junto ao TRF
da 5ª Região. Abaixo segue uma das conversas telefônicas que Acácio travou com o advogado José Luiz,
gravada pelo próprio Acácio e degravada pela Polícia Federal:

(Fls. 05/07 do Id 2708901).

ACÁCIO: Se o senhor, se o senhor quiser, ou qualquer...Entendeu, doutor Zé Luiz? Eu só não po...eu só não
posso prometer mais, eu só não posso prometer mais do que esse duzentos e quarenta e oito, entendeu? Tá
certo?

ADVOGADO JOSÉ LUIZ: Não, nem eu quero. Se a gente fizer o contrato no valor, é aquele valor acertado,
(...) Entendeu? Se for necessário ir pra Brasília, pra onde for. Agora, é o que eu tô dizendo a você. Deixa eu
dizer: eu gosto de dizer bem claro assim. Você pode pagar na expectativa e dizer assim: rapaz, pronto, eu
paguei, tá resolvido, como quem compra uma mercadoria.

ACÁCIO: Não, não.

ADVOGADO JOSÉ LUIZ: E não é. Nem eu, nem ninguém. Ninguém é... garante... a não ser que seja (...) de
ladroagem, de safadeza ou de esquema com desembargador, com juiz. Não, isso aí eu não tenho. Agora eu
tenho como, eu e ele, essa pessoa que você, que, que você sabe, que é um cabra que aposentou-se a pouco
tempo, que era um homem que era de lá, que, que...

ACÁCIO: Eu não, eu não, eu não conheço não, mas o Gilson falou sobre ele muito bem também. Falou mais,
mais do senhor. Falou mais do senhor, né?

ADVOGADO JOSÉ LUIZ: Pois é. É um dos melhores do Brasil. Tá entendendo? Então é o seguinte. Eu
trabalho com ele. Eu faço as petições, eu assino e ele acompanha tudo. Se você confiar, a gente não pode
garantir o resultado. Agora, que nós vamos trabalhar pra resolver, vamos. É o caso desse rapaz, esse dos vinte
e oito anos. Ele já tinha corrido para João Pessoa, com advogado pra, pra, pra Fortaleza. Aí, não. Cê dê tanto
que garante, dê tanto que garante. Quando viu que pra, pra ser condenado, também nos procurou. Eu disse:
Olhe. Eu não garanto nada. Vamos logo pra Natal. Você, você, nós vamos conversar com o homem lá. Ele vai
dizer se ele (...) se ele pegar...nós vamos trabalhar. Dito e feito. Foi lá. O homem disse: olha, a gente não
garante... resultado: vamos garantir o seguinte. Que vamos trabalhar. Resultado: a gente esperava que ainda ia
a Brasília com o caso dele e graças a Deus deu tudo certo e resolveu no próprio TRF. Entendeu? No próprio
TRF nós resolvemos. Mesmo ele tendo sido mal defendido. Os advogados foram ruins no começo. Nós
fomos pegar algumas (...) e tal. Eu (...) enfim e tal e resolvemos. É tanto que ficou dois anos e oito meses de
vinte e oito. Ele disse: não, eu não quero. Nem o Ministério Público recorreu e nem a gente recorreu mais.
Porque ele disse: não, tá bom demais. Substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tipo
assim: pagar uma cesta básica, um serviço na comunidade, quer dizer, se for abaixo de quatro anos, você não
vai para a cadeia. Cê sabe disso, né? Se baixar de oito para quatro, você não vai. Agora não vai ser preso, não
vai cumprir regime fechado. Cê tá entendendo?

ACÁCIO: Tô.

ADVOGADO JOSÉ LUIZ: Alô? Cê tá ouvindo

ACÁCIO: o advo... Tô, tô. O advogado falou. O, o o primeiro advogado me falou isso também.

ADVOGADO JOSÉ LUIZ: Pois é,  agora,  uma coisa é fazer um, um trabalho de,  de,  de alto nível,  um
trabalho bem feito e tal. Ter, ter força. Porque uma coisa é você traficar influência, outra coisa é você ir lá
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conversar e ser bem recebido, as pessoas lhe conhecer. Tem cada um que chega lá, ninguém conhece (...),
lógico! Ele era desembargador lá. Entendeu? Então, se você quiser, como Gilson me disse, e confiar, a gente
vai, você adiantaria a metade, a gente pega o seu, o seu processo e começa a trabalhar desde já, e vamos lhe
dando satisfações do que for sendo feito, inclusive entregando até as petições. Porque agora já recorreu, não
foi? O seu advogado recorreu?

ACÁCIO: Já. Já recorreu, já recorreu.

ADVOGADO JOSÉ LUIZ: Pronto. Então agora, quanto mais cedo... tô dizendo pra você me contratar não.
Por quem quer que você vá contratar.  Quanto mais  cedo,  melhor.  Porque quanto mais  cê demorar,  esse
processo tá, tá caminhando. Então daqui uns dias ele bota em pauta e quando botar em pauta, aí fica muito
tarde. Tem que ir agora, ir lá em Recife, fazê, vê seu processo todinho, vê (...) se tiver, a questão do erro de
alguma dosimetria de pena. É um processo da Justiça Federal. O juiz federal é competente. Eu conheço.
Walter Nunes. Então tem que vê onde foi que houve falha dele. Tem que mostrar isso. Fazer os memoriais.
Conversar com cada um dos desembargadores da turma, da turma, entendeu? E ir mostrar os erros, fazer a
sustentação oral para baixar essa sua pena. Baixar, ou absolver, seja lá o que for. Eu não sei. Na pior das
hipóteses, baixar a pena.

ACÁCIO: O senhor, o senhor, o senhor tá em Moss, o senhor tá em Mossoró?

ADVOGADO JOSÉ LUIZ: Eu tô em Mossoró. Essa semana eu não vou pra Natal não. Tenho escritório aí,
mas essa semana eu tô cheio de coisa aqui, aí tem uma...

ACÁCIO:  Eu posso  procu,  eu,  eu  posso  procurar  o  senhor  amanhã em Mossoró?  Eu acho que eu  vou
pessoalmente conversar com o senhor, pode ser?

ADVOGADO JOSÉ LUIZ: Pode. Se você vier com o processo.

ACÁCIO: Eu vou.

ADVOGADO JOSÉ LUIZ: O processo que eu digo, é, o processo é, "capa a capa" como diz a história. Aí é
bom porque eu já vejo. Eu gosto de ver pra poder dizer alguma coisa. Não adianta eu dizer: Há não sei o quê.
Por causa disso. Eu tenho que vê. Porque a gente vendo, é que pode dizer: rapaz, ó... é assim, assim, assim.
Se você chegar, digamos, de manhã. Eu pego seu processo, dou uma olhada. Se você puder esperar, que é o
que eu, eu aconselho. Cê fica aqui até, vamos dizer, a noite e aí é tempo que eu tenho lido. Aí eu digo:
Olhe...Acácio, é assim, assim, assim, assim e assim. Aí pronto. Aí você me paga a metade. A mim e ao
homem, não é a mim só, não. É os dois. É eu e ele. O mesmo que você sabe aí que Gilson lhe disse que
trabalha comigo. Aí nós vamos trabalhar nós dois. Ele conhece tudo lá. Ele só aposentou-se não faz cinco
meses. Era desembargador lá (...).

ACÁCIO: É, é, é o Ba..., é o Barros né, que Gilson me deu o nome aqui dele aqui. É o Barros né?

ADVOGADO JOSÉ LUIZ: É... é. Extremamente competente. É inegável. Isso aí todo mundo em Natal sabe.
Entendeu? Quem você perguntar do povo que entende de direito, lá todo mundo sabe. O juiz, o próprio juiz
federal.

ACÁCIO: Não... precisa não.

ADVOGADO JOSÉ LUIZ: Enfim... você está em ótimas mãos... modéstia à parte. E outra coisa: tudo na
vida, você deve saber, que primeiro passo, a pessoa tem que ser homem, tem que ter caráter. Não adianta o
cabra mentir. Eu chegar, dizer: Ó Acácio, eu (...) me dê logo todo porque tal dia tá aí (...). Não é assim. Eu
não quero que você me dê todo. A gente faz um contrato, sabe, tudo escrito, dizendo as minhas obrigações, o
que, as petições que eu tenho que lhe mostrar. Cê quiser ir comigo lá, cê vai. Se quiser tá lá no dia pra assistir
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a sustentação oral, você pode tá lá, entendeu? Então não tem nada escondido. É tudo "preto no branco".
Transparência total.

(...)

No dia 28 de julho de 2016, ACÁCIO ALLAN FERNANDES FORTE encontrou-se pessoalmente com JOSÉ
LUIZ CARLOS DE LIMA no seu escritório de advocacia em Mossoró/RN. Na conversa pessoal, também
gravada e transcrita na Informação Policial nº 0028/2018-NIP/SR/PF/RN (Id 3869509), JOSÉ LUIZ foi mais
claro  e  incisivo  acerca  da  atuação  em parceria  com Francisco  Barros  Dias  e  como  este  exercia  a  sua
influência nos processos em que atuava:

ADVOGADO JOSÉ LUIZ: Não, mas esse aqui é semiaberto, esse aqui,  ambos a gente vai recorrer,  vai
trabalhar no TRF pra baixar a pena, essa e essa, baixadas essas duas penas, nós vamos recorrer para o STJ,
Superior  Tribunal  de  Justiça  em Brasília.  Aí  depende.  Então  depois  do  STJ  vai  ocorrer  a  prescrição...
intercorrente. O que é isso? É a morte do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a ação vai
demorando, quando chegar no TRF, quando a gente (inaudível), diminuir esses dois recursos, que nós vamos
para lá, fazer sustentação oral, ele vai conversar com os pares dele, entendeu? Dizer: isso é um rapaz de bem,
estuda... tem curso superior e tal... mostrar a sentença que lhe absolveu por formação de quadrilha, você não é
um quadrilheiro. Então todas essas questões vão ser levadas em consideração. Eu vou fazer a sustentação
oral  e  ele  vai  fazer  embargos  auriculares  em  cada  um  dos  colegas,  amigos  dele,  que  são
desembargadores, como ele é um desembargador, aposentado mas é desembargador, então é chamado
pra lá sempre, pra receber medalha, pra isso, revista, no tribunal e tal, enfim. No STJ existem dois
desembargadores  do  Rio  Grande  do  Norte.  Um  é  chamado,  talvez  você  conheça,  MARCELO
NAVARRO RIBEIRO DANTAS e tem outro chamado LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA, que
foram juízes juntos com BARROS. Isso em Brasília,  já depois do TRF. Então lá ele vai trabalhar
também...

(...)

ADVOGADO JOSÉ LUIZ: Temos a competência pra fazer subir esse recurso pra Brasília, o que pouca gente
tem. Bote isso na sua cabeça. Pouca gente tem. Pouca. Conte nos dedos no Estado. Dois ou três ou quatro no
máximo. Porque? Porque isso aqui é um filtro muito grande, a questão é recursal. Por exemplo: pra subir o
recurso de Acácio da decisão do TRF de diminuir a sua pena a 4 anos essa outra de 7 baixou pra 3 aí nós
vamos recorrer aí esse recurso, ele passa pelo vice presidente do tribunal.

ACÁCIO: É com vocês né? O trabalho de vocês.

ADVOGADO JOSÉ LUIZ: Então é um trabalho que ele vai chegar lá. Vai e vai conversar direto com o vice-
presidente. Dizer: tá aqui, eu sou desembargador, tá aqui o recurso da gente como é feito. Os outros vai lá
qualquer coisa. Recurso meu amigo existe méritos e méritos, advogados e advogados. O recurso qualquer um
faz. "Não eu fiz sua defesa". Só que depois quando você menos espera, chega um pipoco assim. Vai ser preso.

ACÁCIO: E como é que eu faço pro financeiro? Eu tenho que levar essa pro meu pai já já pra ver se o...

ADVOGADO JOSÉ LUIZ: Rapaz, o financeiro é aquilo que a gente conversou ontem, ACÁCIO. Porque
veja bem, ele é um advogado muito bom, aliás é jurista, num é nem advogado, é um jurista, é um homem que
tem  um  peso  enorme  e  modéstia  à  parte  nós  aqui  fazemos  o  trabalho,  se  não  ele  num  tava  comigo,
trabalhando comigo... então você falou que tinha aquele valor... e... se aquele valor daria pra a gente trabalhar
pra resolver. Eu tô dizendo a você que a gente vai trabalhar pra resolver. Não posso dar cem por cento mas
(inaudível)  noventa por cento.  Agora você daria a  metade agora e a metade no resultado final.  E nesse
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interim? Nenhum valor vai ser pago.

(Fls. 12/14 do Id. 3869509 - grifos acrescidos).

Também há nos autos imagens das conversas travadas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp entre Acácio
e  o  advogado  José  Luiz  marcando  de  se  encontrarem  no  escritório  de  Francisco  Barros  Dias  para
conversarem sobre a situação dos processos penais aos quais responde e, após isso, sobre os questionamentos
de José Luiz acerca do fato de Acácio aceitar ou não a proposta de honorários oferecida por Francisco Barros
Dias (fls. 24/29 do Id 2708903 - grifos acrescidos):

Sáb, 10 de setembro

Advogado José Luiz: Acácio amigo boa noite. Só lembrando que segunda feira este cedo em Natal e nossa
reunião ficou - como lhe disse - marcada para 11:00 horas da manhã.

Acácio: ok obrigado. Estava deitado.

Advogado José Luiz: Tá bom amigo. Nos veremos lá.

Segunda, 12 de setembro

Acácio: Ok.

Advogado José Luiz: Amigo estou aqui no escritório. Amigo vc rã s onde?

Acácio: Recebi agora

Advogado José Luiz: Acácio o homem ali é muito forte. Ele era Desembargador Federal exatamente lá
no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 a REGIÃO. Uma pessoa muito culta,;  preparada e
séria, correta. Acredite amigo vice não poderia estar em melhores mãos. Atepoucis.

Sexta, 16 de setembro

Advogado José Luiz: Acácio decidiu o que?

Terça, 20 de setembro

Advogado José Luiz: Amigo dê uma posição

Acácio: Falo a noite com o senhor

Advogado  José  Luiz:  Ta  bom  amigo.  Obrigado.  É  porque  Des.  Barros  falou  comigo  há  pouco  e
perguntou por você. Abraço

Quarta, 21 de setembro
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Advogado José Luiz: Acácio pelo amor de Deus me ligue pra gente resolver. Eu preciso ir à Recife

Quinta, 22 de setembro

Advogado José Luiz: Rapaz por favor me dê uma posição de sim ou não. Estou esperando Acácio.

Sexta, 23 de setembro

Acácio: Bom dia Dr. José Luís. Entendo, obrigado por sua atenção, Estou em SP, como lhe falei e conversarei
pessoalmente com o Sr. Assim que chegar. Irei a Mossoro p finalizarmos. Obrigado!!!

Advogado José Luiz: Vc vem quando de SP?

Com o deferimento do pleito de interceptação telefônica dos terminais utilizados pelos então investigados, foi
captada uma conversa travada entre o advogado José Luiz e Francisco Barros Dias, oito dias após o encontro
com Acácio, acerca dos valores cobrados para assumirem a defesa nos processos criminais aos quais Acácio
Allan respondia/responde (Id 2712130 - grifos acrescidos):

Índice:  12128610.  Operação:  ALCMEON.  Nome  do  Alvo:  ZÉ  LUIZ.  Fone  do  Alvo:  84996825951.
Localização  do  Alvo:  Fone  de  Contato:  Localização  do  Contato:  Data:  20/9/2016.  Horário:  17:08:09
Observações: @@@ZÉ LUIZ X BARROS-FALAM SOBRE VALOR PROCESSOS

BARROS: Alô?

ZÉ LUIZ: Barros?

BARROS: Oi.

ZÉ LUIZ: É. É assim mesmo. O, o menino disse que fazia da tarde pra noite, sabe? Aí eu tô esperando uma
posição dele.

BARROS: Então pronto.

ZÉ LUIZ: Eu tô achando que ele tá... Eu senti que ele achou pesado, sabe, o valor, sabe?

BARROS: Sei.

ZÉ LUIZ: Eu acho...

BARROS: É... como ficou aquela outra parte só para o, o, o final do sucesso, então... porque se não, fica
muito... né? Porque são três... (Incompreensível), né?. A ação tá numa fase, dois de Recife, mas tem um
inteirinho ainda, né?(Risos)

ZÉ LUIZ: Eu...

BARROS: Deixa aí, vê o que ele diz, homi. Alguma coisa. (Incompreensível).

ZÉ LUIZ: Mas eu acho assim, que, que, que a gente foi muito peremptório, acho que ele tá com muito
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medo de dá alguma coisa. Com vergonha, sei lá.

BARROS: (Incompreensível) Ele diz alguma coisa... a gente pode analisar, não?

ZÉ LUIZ: É.

BARROS: Entendeu?

ZÉ LUIZ: Eu acho que ele tá moendo lá, como diz o outro, moendo com o pai dele, sabe? Pra vê se...

BARROS: Sei, sei.

ZÉ LUIZ: E, ele tinha dito a mim que o dinheiro que tinha era aqueles duzentos e cinquenta. Mas a
verdade ele queria, ele queria na época, ele tinha dado uma, uma primeira posição de, de ser, de dar a
metade e a metade no final, né? Mas como (Incompreensível) na sua pedida, eu acho que ele...  foi
reconsiderar com o pai pra ver e tal (Incompreensível).

BARROS: Pois tudo bem. Mas qualquer coisa a gente pode vê, né? Quando contactar você diz: Não,
você pode dizer o que é o problema que a gente pode conversar. Tá certo? (Incompreensível)

ZÉ LUIZ: Tá bom. Vou ver...

BARROS: Tá bom. (Incompreensível)

E encerram a ligação.

Acrescente-se  a  tudo  isso  que  há  acostado  nos  autos  o  Relatório  de  Análise  nº  057/2017-SPEA/PGR-
SITTEL, que, em 11 de julho de 2016 (época dos fatos) registraram-se 10 (dez) contatos mantidos entre
FRANCISCO GILSON DE MOURA (telefone 84-99640.4745, cadastrado em nome próprio) e JOSÉ LUIZ
CARLOS DE LIMA (telefone 84-99682.5951, cadastrado em nome de Ruterlan Vieira da Costa, mas por ele
utilizado), consoante se observa do Id 2711887.

Merece destaque,  ainda,  que os  dados obtidos  com o afastamento do sigilo  telefônico dos investigados,
constatou-se que durante os anos de 2015 e 2016 foram identificados 139 (cento e trinta e nove) contatos
mantidos  entre  FRANCISCO BARROS DIAS (telefone  84-99963.1445,  cadastrado em nome próprio)  e
JOSÉ LUIZ CARLOS DE LIMA (telefone 84-99682.5951, cadastrado em nome de Ruterlan Vieira da Costa,
mas por ele utilizado), a indicar que o esquema criminoso já vinha ocorrendo há bastante tempo, bem antes
do contato com o colaborador Acácio Allan (Relatório de Análise n. 046/2017-SPEA/PGR (fls. 115/149 do
Processo n. 0001379-58.2016.4.05.8400).

Deste  modo,  não  restam dúvidas  nos  autos  de  que  Francisco  Barros  Dias  e  José  Luiz  Carlos  de  Lima
cobraram a vultosa quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para assumirem a defesa de
Acácio Allan Fernandes Forte nos processos em que respondia na segunda vara da Justiça Federal do RN
(com apelações já apresentadas ao TRF da 5ª Região) e na 14ª Vara da Justiça Federal do RN. Restou muito
claramente visto que o advogado José Luiz Carlos de Lima insistiu em afirmar ao colaborador que o seu
parceiro na atuação dos processos era um ex-desembargador federal que acabara de se aposentar, que era uma
referência  jurídica  e  que  tinha  trânsito  entre  os  seus  colegas  de  tribunal.  Também é  clarividente  que  o
diferencial para a contratação da dupla de advogados era o acesso que o ex-desembargador tinha junto aos
seus  colegas  de  tribunal  e  que,  em função  disso,   outros  advogados  não  conseguiriam obter  o  mesmo
resultado.
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Deste modo, restaram claramente evidenciadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de influência
(art. 357 do código Penal) praticados pelos réus José Luiz Carlos de Lima e Francisco Barros Dias.

b)     Denúncia (apelações criminais ACR10559-RN e ACR 13883/RN): entre os anos de 2015 e 2016,
em Natal/RN, Mossoró/RN e Recife/PE, Francisco Barros Dias, na condição de ex-desembargador do
Tribunal  Regional  Federal  da 5ª  Região,  José  Luiz  Carlos  de  Lima,  na qualidade de advogado,  e
Gleydson Firmino da Silva,  como bacharel  em direito,  de  modo livre,  consciente  e  voluntário,  em
comunhão  de  esforços  e  unidade  de  desígnios,  solicitaram e  efetivamente  receberam cerca  de  R$
135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) de Francisco Gilson de Oliveira, ex-Prefeito do Município
de Baraúna/RN, a pretexto de, em desrespeito à "quarentena" prevista em relação ao ex-magistrado no
art. 95, parágrafo único, inciso V, da Constituição de 1988 e com base no prestígio de que ele dispunha
perante seus ex-colegas de magistratura, influírem nos desembargadores responsáveis pelo julgamento
das apelações criminais ACR10559-RN e ACR 13883/RN, ambas em trâmite no Tribunal Regional
Federal da 5ª Região.

No presente caso, também restaram comprovadas a materialidade e autoria delitiva do crime de exploração de
prestígio praticado por José Luiz Carlos de Lima, Francisco Barros Dias e Gleydson Firmino da Silva. Passo
à análise detalhada.

Na  medida  cautelar  de  busca  e  apreensão  deferida  por  este  juízo,  foram  encontradas  no  escritório  de
Francisco  Barros  Dias  seis  volumes  de  cópias  da  apelação  criminal  ACR  10559-RN  (Processo  nº
0042690-29.2004.4.05.000), consoante se infere dos documentos acostados ao Id 2708801.

Um ponto que merece ser ressaltado e confirma que os advogados José Luiz Carlos de Lima e Francisco
Barros Dias trabalharam juntos na defesa de Francisco Gilson de Oliveira junto ao TRF da 5ª Região é que o
caso do referido ex-prefeito servia como exemplo a outros clientes de como era exitoso o trabalho da dupla.
Na  gravação  realizada  pelo  colaborador  Acácio  Allan,  cuja  autenticidade  restou  confirmada  por  perícia
técnica (Id 2708898 e Id 4712960), o advogado José Luiz Carlos de Lima, visando convencer Acácio Allan
da sua capacidade de êxito, trouxe à tona o caso do ex-Prefeito de Baraúna/RN que tinha sido condenado em
primeira  instância  a  uma  pena  de  privativa  de  liberdade  de  29  (vinte  e  nove)  anos  de  reclusão,  tendo
Francisco Barros logrado êxito em diminuí-la para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, a qual foi substituída por
restritiva de direitos (Informação Policial nº 658/2016-NIP/SR/PF/RN e Informação Policial nº 0028/2018-
NIP/SR/PF/RN - Ids. 4058400.2708901 e4058400.3869509).

Em seu depoimento prestado a este juízo (Mídia acessível no endereço constante na certidão de Id 6492442),
Francisco Gilson de Oliveira disse, inicialmente, ter sido cliente de José Luiz em um processo criminal e que
o advogado não teria lhe garantido ou prometido qualquer resultado e nem disse que tinha capacidade de
influenciar desembargador do TRF da 5ª Região e nem que usaria o nome do Dr. Barros. Disse que nesse
momento nem conhecia Barros e que o nome deste não foi citado. Contou saber que o advogado José Luiz
fez sustentação oral no TRF da 5ª Região em seu caso e tomou conhecimento de que foi uma brilhante
atuação do advogado, fazendo um excelente trabalho e que lembra de ter ido à casa do advogado, que lhe
pediu algumas informações, e que ele estava fazendo a peça para diminuir a dosimetria da pena. Contou que a
pena que o juiz de Mossoró lhe deu foi de 28 (vinte e oito) anos, a qual foi reduzida no TRF da 5ª Região
para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e que não lembra o valor que pagou ao advogado José Luiz para fazer
essa defesa e que não se lembra se foi o valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), mas lembra
de ter vendido um Corolla que tinha para pagar ao advogado, mas que foram várias ações e que o valor
recebido pelo Corolla foi de uns R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Relatou  que  tratava  apenas  com o  advogado  José  Luiz  Carlos  de  Lima,  mas  que  não  se  lembra  se  os
pagamentos foram realizados só por transferência bancária ou se foram em espécie também. Disse lembrar de
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um Gleydson que trabalhava no escritório e que foi algumas vezes ao local e José Luiz não estava e este lhe
autorizava a entregar o pagamento a alguém do escritório. Ressaltou que em nenhum momento José Luiz lhe
comentou que o seu processo ia ser ajudado por Francisco Barros Dias e que entregou cópia do seu processo
a Dr. Barros, mas que não lembra o meio.

Ao ser questionado pelo Procurador da República e advertido da obrigação de falar a verdade, a testemunha
disse que fez um acerto para que Dr. Barros fizesse uma revisão da peça que o advogado José Luiz tinha
montado e que conheceu Barros diretamente, por informações de que tinha se aposentado, era renomado e
que tinha um conhecimento jurídico que poderia ajudar. Aí o procurou e ele se dispôs a revisar a peça que o
seu advogado fizesse. Ao ser indagado pelo Procurador da República sobre quem tinha lhe indicado Dr.
Barros,  respondeu  que  foram várias  pessoas,  incluindo  Edvaldo  Filho  -  filho  de  Edvaldo  Fagundes  de
Albuquerque - que disse que ele era muito bom e lhe passou o endereço do escritório para ele ir lá.

Contou que o valor pago a Dr. Barros foi acertado diretamente com este e que o montante pago ao advogado
José Luiz Carlos de Lima não incluía o trabalho de Dr. Barros.  Disse não lembrar ao certo o valor dos
honorários de Dr. Barros, mas que foi em torno de vinte a trinta mil reais e que o pagamento foi realizado em
espécie. Falou que, antes de iniciar qualquer acerto, Dr. Barros pediu o processo para examinar e depois disse
que o direito dele era bom, que trabalharia na dosimetria da pena, suscitando pontos jurídicos e que teria
como conseguir êxito e que José Luiz era quem iria fazer a sustentação oral, pois a missão de Dr. Barros era
de revisar a peça feita por Dr. José Luiz, que assinou contrato com aquele, mas não assinou procuração.
Contou, ainda, não ter comprovante dos pagamentos feitos ao Dr. Barros e ao Dr. José Luiz pois, por opção
da testemunha, foram realizados em espécie.

O depoimento da referida testemunha contém muitas inconsistências, especialmente quanto à alegação de que
contratou tanto o advogado José Luiz quanto o advogado Francisco Barros Dias para fazerem um trabalho
distinto na mesma peça processual (apelação ao TRF da 5ª Região), sendo que o advogado José Luiz faria a
peça e que caberia ao advogado Francisco Barros Dias revisá-la. Isso não parece crível para advogados que
não estejam trabalhando em parceria. Ainda é, no mínimo, estranho o pagamento de vultosas quantias a título
de honorários advocatícios realizado exclusivamente em espécie. Na realidade, as provas colhidas nos autos
levam à conclusão de que os advogados José Luiz Carlos de Lima e Francisco Barros Dias atuaram em
conjunto  na  defesa  de  Francisco  Gilson  de  Oliveira  nas  apelações  criminais  ACR10559-RN  e  ACR
13883/RN, sendo que cabia a José Luiz Carlos de Lima a atuação formal no caso, enquanto que a Francisco
Barros  cabia  a  atuação  oculta,  fazendo "embargos  auriculares",  utilizando-se  de  seu  prestígio  como ex-
desembargador recém aposentado do TRF da 5ª Região para ter acesso a seus colegas e poder influenciá-los
de suas teses jurídicas, como bem explicou o advogado JOSÉ LUIZ ao colaborador ACÁCIO: "Eu vou fazer
a  sustentação oral  e  ele  vai  fazer  embargos  auriculares  em cada um dos  colegas,  amigos  dele,  que são
desembargadores, como ele é um desembargador, aposentado mas é desembargador, então é chamado pra lá
sempre, pra receber medalha, pra isso, revista, no tribunal e tal, enfim.... Então é um trabalho que ele vai
chegar lá e vai conversar direto com o vice-presidente...  Dizer: tá aqui, eu sou desembargador, tá aqui o
recurso da gente como é feito. Os outros vai lá qualquer coisa. Recurso meu amigo existe mérito e mérito,
advogados e advogados. O recurso qualquer um faz..." - Informações Policiais nº 658/2016-NIP/SR/PF/RN e
nº 0028/2018-NIP/SR/PF/RN (Id2708901 e Id 3869509).

Em uma das conversas mantidas pelo advogado José Luiz Carlos de Lima com Acácio Allan Fernandes
Fortes e gravada por este,  foi referida muito claramente pelo advogado José Luiz Carlos de Lima a sua
atuação,  em conjunto com FRANCISCO BARROS DIAS, na apelação criminal  ACR 10559-RN do ex-
prefeito  do Município  de Baraúna/RN FRANCISCO GILSON DE OLIVEIRA, em que tinha dado uma
perspectiva de 65% (sessenta e cinco por cento) de chance de êxito e conseguiram uma expressiva redução
pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região da pena imposta. A seguir trecho da conversa gravada (fls. 12/12
do Id 3869509):
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ADVOGADO JOSÉ LUIZ: Pois é quando chegou no TRF, no caso do prefeito também, que era de vinte e
oito anos aí na (inaudível) satisfeito. Qual a chance que eu tenho, eu disse rapaz você tem, ei Barros quem
disse: 65% de chance. Quando chegamos lá nós resolvemos no TRF, o MPF nem recorreu, matou, morreu lá.
Como a pena foi abaixo de dois anos e oito meses, substituíram a pena privativa por restritiva de direito e pra
ele assinar se acaso fosse se ausentar do Estado e pronto, tchau, acabou-se (inaudível). Tá livre, só que ele
não dormia, ele não tinha mais paz, a família dele entrou num descontrole emocional,  as filhas que são
estudantes de medicina, tão se formando, uma já é médica, queria saltar de cima de um prédio (inaudível).

ACÁCIO: Eu sei como é.

Com o deferimento do afastamento do sigilo telemático dos investigados foi possível verificar um e-mail
enviado  por  Gleydson  Firmino  Silva,  bacharel  em  direito  que  trabalhava  com  José  Luiz  (email
gleydsonfirmino@hotmail.com) para Francisco Barros Dias (diasfb@uol.com.br, barros@profbarros.adv.br),
no dia 10 de junho de 2016, encaminhando o processo digitalizado de Francisco Gilson de Oliveira (Id
2712411). No dia 16 de janeiro de 2017, Francisco Barros Dias respondeu um e-mail enviado por José Luiz
Carlos de Lima, através do qual trataram do recurso de Embargos de Declaração no processo de Francisco
Gilson. Na ocasião, Francisco Barros Dias orienta a feitura da peça e as teses jurídicas a serem abordadas.
Aqui, não há dúvidas de que os advogados atuaram em parceria na defesa de Francisco Gilson de Oliveira.
Segue o teor da conversa (Id 2712467):

MEU CARO ZÉ LUIZ,

Vamos fazer alguns breves ajustes. Primeiro, o regime da pena fixado na ementa é o semiaberto e não o
fechado. Segundo, vamos procurar enfocar o caso em duas omissões.  Uma, quanto a falta de análise da
proporcionalidade da pena, tendo em vista que não se pode fazer os cálculos da pena de forma somente
aritmética, pois a se aplicar um ano de reclusão para cada circunstância do art. 59, levaria, se todas fossem
desfavoráveis a 10 anos de reclusão. Nessa hipótese como ficaria o caso de existir uma pena máxima para o
crime  de  12  anos,  caso  existisse  agravantes  ou  qualificadoras  do  tipo.  Um  ano  por  cada  uma  das
circunstâncias é desproporcional e exagerado, não podendo subsistir tal cálculo na forma como realizado. O
delito não se apresenta com gravidade tal que possa receber uma reprimenda em quantidade de pena restritiva
da liberdade tão exorbitante.

Um segundo ponto que se deve explorar como tendo havido omissão é a falta de análise da pena fixada com a
jurisprudência do stj sobre o tema. Vamos inserir esse aspecto como uma omissão, senão os embargos não
vão ser sequer conhecidos. Esses dois temas já estão bem explorados. O que falta é vc fazer um ajuste apenas
para que eles fiquem caracterizados como omissão do acórdão. Por isso, é que ao final no pedido, deve dizer
que uma ve reconhecida as omissões, espera e requer a modificação da fixação da pena em no máximo quatro
anos, mas vamos trabalhar com três anos fazendo inserir a ideia de que seis (06) meses por cada uma das
circunstâncias  do  art.  59  já  é  por  demais  satisfatória.  Ir  além  disso  é  fugir  ao  regramento  legal  e
constitucional.

Dizer ao final também que o julgado como restou violou ainda o princípio da igualdade, pois em casos mais
graves como o da jurisprudência, fixou-se em quatro anos. Enquanto isso o caso dos autos, bem menos grave
recebeu  uma  reprimenda  de  um  ano  e  seis  meses  por  cada  circunstância.  Isso  viola  a  igualdade,  a
proporcionalidade e razoabilidade.

É só encaixar essas situações de forma que reste o raciocínio desenvolvido com essa ideia. Isso ajudará muito
em recurso especial e/ou extraordinário. Ok.

Abração. barros
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Na realidade, o que se observa da atenta análise dos autos é que Francisco Barros Dias era a vitrine de seu
escritório de advocacia e quem atuava de forma oculta, tanto junto aos clientes, quanto junto aos órgãos
jurisdicionais.

Some-se a isso que na apelação criminal - ACR 10559-RN, na qual o recurso de Francisco Gilson de Oliveira
foi parcialmente provido para fins de redução da pena para dois anos e oito meses de privação de liberdade,
com  substituição  por  sanções  restritivas  de  direito,  não  há  registro  formal  da  atuação  de  JOSÉ  LUIZ
CARLOS DE LIMA e FRANCISCO BARROS DIAS, o que indica que ambos agiram informalmente, nos
bastidores, com base no prestígio desse último. Os réus José Luiz Carlos de Lima e Francisco Barros Dias
continuaram a prestar serviços a Francisco Gilson de Oliveira, desta feita na ACR 13883/RN. Mais uma vez
o recurso de apelação foi parcialmente provido para redução das penas aplicadas ao ex-prefeito pela prática
do crime de desvio de recursos públicos (art. 1º, inciso I, do Decreto-lei n. 201/1967). Nesse caso, o extrato
do processo indica que JOSÉ LUIZ CARLOS DE LIMA fez sustentação oral na sessão de julgamento. Neste
último caso, também foi identificado um e-mail enviado de José Luiz Carlos de Lima para Francisco Barros
Dias, no dia 10 de junho de 2016, encaminhando a apelação no processo de Francisco Gilson de Oliveira
("Apelação de Gilson de Baraúna"). Consta no referido recurso José Luiz Carlos de Lima como o advogado
responsável pela peça (Id 2712465).

Na interceptação telefônica autorizada por este juízo, foi captado o diálogo travado no dia 21/09/2016, de
índice 12137480 (Auto Circunstanciado n. 02, constante do Processo n. 0001304-19.2016.4.05.8400), que se
refere ao "caso de Gilson", mais especificamente a essa segunda apelação do ex-Prefeito de Baraúna/RN.
Nesse  diálogo,  JOSÉ  LUIZ  fala  com  homem  não  identificado  sobre  a  entrega  de  memoriais  a
desembargadores federais em Recife/PE, por orientação de FRANCISCO BARROS DIAS:

"HNI: Alô.

ZÉ LUIZ: É. A gente tem que ir amanhã a Recife.

HNI: Tá certo. Beleza.

ZÉ LUIZ: É só entre... entre... entregar um Memorial lá. É o julgamento de Gilson que tem na outra semana,
mas Barros disse que tinha que entregar logo, sabe?

HNI: Tá certo. Aí vai sair que horas?

ZÉ LUIZ: E sexta-feira. Sexta-feira não é bom porquê eles não tão lá, os Desembargadores. Então tem que ir
amanhã, que é quinta. (...)"

Do exame do Relatório de Análise nº 046/2017 - SPEA/PGR (Ids 2708779, 2708780 e 2708781), verificam-
se registros de ligações telefônicas entre FRANCISCO BARROS DIAS, de um lado, e o terminal pessoal de
CID MARCONI, além de terminal cadastrado em nome do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, de
acordo com Informação nº 01/2017 - SJ do TRF - 5ª Região (Id 2708787), é usado pelo Desembargador
Federal CID MARCONI, relator da ACR 13883/RN, de FRANCISCO GILSON DE OLIVEIRA.

Com relação ao réu GLEYDSON FIRMINO DA SILVA, bacharel em Direito, este presta serviços a JOSÉ
LUIZ CARLOS DE LIMA. Dados bancários revelam que o primeiro recebeu diversos valores do segundo e
dados telefônicos demonstram que eles mantiveram contatos constantes no período investigado (Relatório de
Análise n. 046/2017-SPEA/PGR e Caso Simba 001-MPF-002284-88). GLEYDSON FIRMINO DA SILVA
atuou nos casos relacionados ao ex-prefeito FRANCISCO GILSON DE OLIVEIRA, consoante se observa do
e-mail  enviado por  este  a  Francisco Barros  Dias,  encaminhando o  processo  completo  do ex-prefeito  de
Baraúnas/RN (fl. 01 do Id 2712411). Com efeito, o fato de o bacharel Gleydson Firmino da Silva ter trocado
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e-mails com Francisco Barros Dias acerca do processo de Francisco Gilson de Oliveira não tem o condão, por
si só, de vinculá-lo à prática do delito aqui pontuado. Não obstante, percebe-se, de vários elementos contidos
nos autos, que o acusado Gleydson Firmino da Silva tinha ciência da atuação irregular e oculta de Francisco
Barros  Dias  em  processos  nos  quais  estava  impedido  de  advogar  em  razão  de  sua  condição  de  ex-
desembargador federal, ainda em período de vedação constitucional de sua atuação perante o tribunal, bem
como que participou de depósitos para a conta bancária do escritório de Francisco Barros Dias para ocultar o
pagamento de valores realizados por Francisco Gilson de Oliveira ao trabalho realizado por aquele. Ao ser
ouvido em Juízo, FRANCISCO GILSON informou que pagou a BARROS a quantia de vinte a trinta mil
reais pelo seu trabalho. Ocorre que com o afastamento do sigilo bancário determinado por este juízo, foi
identificado um depósito da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em espécie, em favor do escritório
BARROS  ADVOGADOS  ASSOCIADOS,  realizado  na  data  de  17/09/2015,  em  que  o  depositante  foi
identificado como GLEYDSON FIRMINO DA SILVA, a indicar que se trata de pagamento pelos serviços em
questão. FRANCISCO BARROS DIAS recebeu outros valores através de depósitos em dinheiro na conta de
seu escritório e na sua conta pessoal, muitos realizados em Mossoró/RN, local de domicílio de FRANCISCO
GILSON DE OLIVEIRA (Id.4058400.2712519), indicando se tratar de pagamentos referentes ao caso.

Some-se  a  tudo  isso  que  no  cumprimento  do  mandado de  busca  e  apreensão  foi  localizada  na  sala  do
escritório  de  Francisco Barros  Dias  uma agenda de  capa marrom com a  descrição "GRÁFICA SANTA
MARTA", (item 25 do Auto de Apreensão n. 316/2017 - Id 2708801 e Relatório de Análise do Núcleo de
Inteligência Policial de Id 3748601), a qual continha, dentre outras, as seguintes anotações: "Contrato de
Parceria com escritório de Gleidson - recebimento um terreno -imóveis; fechados" e "Contrato Prefeito de
Baraúnas - 60.000,00. Sendo 20.000,00 - dia 15/7. 10.000,00 a cada dia 15 do meses seguintes". Deste modo,
as provas coligidas aos autos e aqui indicadas demonstram que Gleydson Firmino da Silva trabalhava para o
advogado José Luiz Carlos de Lima e mantinha contato com Francisco Barros Dias, encaminhando cópia de
processos  nos  quais  este  não  poderia  atuar,  mantendo  contrato  de  parceria  com o  mesmo e  realizando
depósitos bancários em espécie para a conta do escritório daquele a mando de Francisco Gilson de Oliveira.
Assim, tinha plena ciência das atividades ilícitas praticadas pelo ex-desembargador Francisco Barros Dias,
atuando em parceria com este.

Assim,  resta  comprovado  nos  autos  que,  entre  os  anos  de  2015  e  2016,  em Natal/RN,  Mossoró/RN e
Recife/PE, FRANCISCO BARROS DIAS, na condição de ex-desembargador do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, JOSÉ LUIZ CARLOS DE LIMA, na qualidade de advogado, e GLEYDSON FIRMINO DA
SILVA,  como bacharel  em Direito,  de modo livre,  consciente e voluntário,  em comunhão de esforços e
unidade de desígnios, solicitaram e efetivamente receberam cerca de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco
mil reais) de FRANCISCO GILSON DE OLIVEIRA, ex-Prefeito do Município de Baraúna/RN, a pretexto
de, em desrespeito à "quarentena" prevista em relação ao ex-magistrado no art. 95, parágrafo único, inciso V,
da  Constituição  de  1988,  e  com  base  no  prestígio  de  que  ele  dispunha  perante  seus  ex-colegas  de
magistratura,  influírem nos desembargadores responsáveis  pelo julgamento das apelações criminais  ACR
10559-RN e ACR 13883/RN, ambas à época em tramitação no Tribunal Regional Federal da 5a Região.

De  acordo  com o  Caso  Simba  001-MPF-002284-88,  os  dados  bancários  demonstram que  GLEYDSON
FIRMINO DA SILVA recebeu constantemente  valores  de JOSÉ LUIZ CARLOS DE LIMA, bem como
efetuou um depósito em espécie, em 17/09/2015, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor do
escritório BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS. Além disso, a investigação registrou outros depósitos
em dinheiro na conta pessoal e do escritório de FRANCISCO BARROS DIAS, cujos depositantes não se
identificaram, mas tendo sido muitos deles realizados em Mossoró/RN, local de domicílio de FRANCISCO
GILSON DE OLIVEIRA (Id. 2708826 e seguintes; Id. 2708880 e seguintes).

c)      Denúncia (Operação Salt): entre os anos de 2015 e 2016, em Natal/RN, Mossoró/RN e Recife/PE,
Francisco Barros Dias, na condição de ex-desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
de modo livre,  consciente  e  voluntário,  solicitou e  efetivamente  recebeu pelo menos R$ 515.735,43
(quinhentos  e  quinze mil,  setecentos  e  trinta e  cinco reais  e  quarenta e  três  centavos)  de Edvaldo
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Fagundes de Albuquerque, empresário proprietário do "Grupo Líder", a pretexto de, em desrespeito à
"quarentena"  prevista  em  relação  ao  ex-magistrado  no  art.  95,  parágrafo  único,  inciso  V,  da
Constituição  de  1988  e  com  base  no  prestígio  de  que  ele  dispunha  perante  seus  ex-colegas  de
magistratura,  influir  nos  desembargadores  responsáveis  pelo  julgamento  de  diversos  processos
relacionados à Operação Salt, tais como apelações criminais, habeas corpus  e outros incidentes,  em
trâmite  no  Tribunal  Regional  Federal  da  5aRegião  -  referente  a  empresas  do  chamado "GRUPO
LÍDER", de propriedade do empresário EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE (em diversos
processos  relacionados  à  Operação  Salt,  destacando-se  a  interceptação  telefônica  n.
0000812-29.2013.4.05.8401).

A Operação Salt trata de esquema de sonegação fiscal mediante a constituição fraudulenta de empresas que
compõem  o  chamado  "GRUPO  LÍDER",  de  propriedade  do  empresário  EDVALDO  FAGUNDES  DE
ALBUQUERQUE, em Mossoró/RN.

Segundo o Parquet federal, no que se refere à Operação Salt, a atuação de FRANCISCO BARROS DIAS se
deu em diferentes momentos: a) primeiramente, como corregedor-regional do Tribunal Regional Federal da
5ª Região, ao conceder vista de interceptação telefônica em andamento, em decisão atípica e inusitada; b)
depois, como desembargador federal, ao receber e armazenar petições de habeas corpus para, possivelmente,
de acordo com as circunstâncias do caso, interceder perante seus colegas em favor dos pacientes; c) por fim,
como advogado oculto, prestando serviços advocatícios ilicitamente perante a corte, durante seu período de
"quarentena", mediante exploração de prestígio, recebendo valores vultosos para tanto".

Da atenta análise de todas as provas acostadas a estes autos, não restam dúvidas da atuação criminosa de
Francisco  Barros  Dias  em processos  e/ou  procedimentos  de  interesse  do  Grupo  Líder,  com o  precípuo
interesse  de  beneficiar  Edvaldo  Fagundes  de  Albuquerque  e  as  pessoas  a  eles  vinculadas  em  diversos
processos judiciais  aos quais  responde ou respondia,  recebendo para tanto vultosas quantias  relativas ao
pagamento pelo seu "trabalho".

A  primeira  atuação  de  Francisco  Barros  Dias  em  favor  do  Grupo  Líder  se  deu  enquanto  ainda  era
Desembargador Federal do TRF da 5ª Região e atuava como Corregedor. Durante as investigações relativas à
Operação Salt, constatou-se que o então Corregedor do TRF da 5ª Região deferiu, de forma inusitada e sem
qualquer  respaldo  legal,  a  concessão  de  vista  ao  advogado  do  investigado  dos  autos  de  interceptação
telefônica em andamento.

No caso, no dia 20/08/2013, os advogados do principal investigado, Edvaldo Fagundes de Albuquerque,
atravessaram petição aos  autos  do Processo  nº  000812-29.2013.4.05.8401,  que tramitava  em segredo de
justiça  em  razão  das  medidas  investigatórias  em  curso,  requerendo  acesso  aos  autos.  Diante  do  nítido
vazamento  das  medidas  cautelares  em  curso,  a  magistrada  deu  vista  dos  autos  ao  MPF,  em  despacho
proferido no dia 21/08/2013 para se manifestar acerca do pleito. Ocorre que, na mesma data de 21/08/2013, o
Corregedor-Regional do TRF da 5º Região, Francisco Barros Dias, proferiu decisão determinando à Juíza da
8ª Vara Federal da SJRN (Emanuela Mendonça Santos Brito era a juíza responsável pelo processo à época
dos fatos)  que concedesse acesso do advogado requerente  ou do terceiro  por  ele  indicado aos  autos  do
processo  nº  000812-29.2013.4.05.8401  e  do  processo  nº  0001203-81.2013.4.05.8401.  Na  ocasião,  o
Corregedor deixou expresso que tais procedimentos tramitavam em segredo de justiça e que mesmo assim
deveria ser proferida decisão concedendo acesso aos autos pelos advogados de defesa, sem fazer qualquer
menção à Súmula Vinculante nº 14 do STF. Abaixo, consta o teor da decisão proferida pelo Corregedor do
TRF da 5ª Região na data de 21/08/2013 (fl. 01 do Id 2712732):

Trata-se de Pedido de Providência formalizado pelo advogado EDUARDO ANTÔNIO DANTAS NOBRE,
por meio do qual requereu autorização para ter acesso aos autos dos processos nºs 000812-29.2013.4.05.8401
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e 0001203-81.2013.4.05.8401,  que tramitam na 8ª  Vara Federal  do Rio Grande do Norte,  para exame e
extração de cópias necessárias para instruir a defesa do seu constituído Edvaldo Fagundes de Albuquerque.

Por se tratar de processos que correm em segredo de justiça, a Magistrada da referida vara Federal deve
proferir decisão autorizando o causídico requerente a ter acesso aos autos dos referidos processos em cartório.

Caso os autos estejam em diligência e não se encontrem na Secretaria da Vara, deve ser autorizado o acesso
aos referidos processos, onde quer que se encontrem, sem a retirada dos autos, permitindo a respectiva vista
do requerente ou a advogado Jefferson Freire de Lima - OAB/RN nº 3985, também habilitado nos autos,
conforme requerimento formalizado a esta Corregedoria Regional.

Pelo exposto,  defiro  o  pedido para determinar que a Juíza da 8ª  Vara Federal  do Rio Grande do Norte
autorize o acesso do requerente ou do terceiro por ele indicado (Jefferson Freire de Lima) aos autos dos
mencionados processos nºs 000812-29.2013.4.05.8401 e 0001203-81.2013.4.05.8401.

Dê-se ciência dessa decisão com urgência ao juiz.

Recife, 21 de agosto de 2013.

Desembargador Federal Francisco Barros Dias

Corregedor-Regional

Ouvida como testemunha no presente processo (mídia acessível através do endereço eletrônico constante da
certidão de Id 6100433), a Juíza Emanuela Mendonça Santos Brito disse lembrar da Operação Salt (parte
ficou na 8ª Vara e parte na 10ª Vara) e que também lembrava de uma interceptação telefônica que foi deferida
e de uma ordem vinda do Corregedor do TRF da 5ª Região. Explicou que o investigado Edvaldo Fagundes
tinha muitos advogados e que na esfera criminal o procedimento da interceptação telefônica era sigiloso e que
houve um pedido de vista dessa interceptação por parte dos advogados. Disse que como não estava nada
documentado ainda e era sigiloso, era um indicativo de que tinha havido um vazamento da investigação.
Explicou que foi dada vista ao MPF para se manifestar e dizer se ainda havia utilidade naquela investigação.
Contou  que  o  advogado  do  réu  deve  ter  entrado  com  um  pedido  de  correição  parcial,  e  que  só  teve
conhecimento à noite, através de uma ligação do gabinete do Corregedor para o diretor de secretaria dizendo
que havia uma ordem urgente para ser cumprida e que era uma decisão em correição parcial dando vista à
defesa do inquérito e que soube disso e deu cumprimento à ordem do Corregedor.

Disse não saber como os advogados tomaram conhecimento dessa interceptação, que era sigilosa e que a
ordem para autorizar vista do procedimento que estava em andamento e sob segredo de justiça foi do Dr.
Barros, que era o Corregedor à época, que a correição parcial foi feita a ele e que ela não teve conhecimento
dos fatos que ensejaram a correição parcial.

Questionada, contou nunca ter recebido uma determinação semelhante por ato de corregedor durante a sua
atuação como magistrada e que achava que se tratava de uma correição parcial,  por ter  sido um ato da
Corregedoria e que não sabia que tinha sido um pedido de providência. Contou que só lembra que veio a
determinação do Corregedor para cumprimento e assim o fez. Disse que quando recebeu a comunicação, a
sua reação foi a de dar cumprimento, porque era uma ordem do Corregedor, seu superior hierárquico e que,
obviamente, tinha um receio, não concordava com a decisão, mas não lhe cabia questionar a decisão dele.
Pontuou que achou estranho, pois era uma diligência em curso (interceptação telefônica, não documentada, e
que  estava  dentro  do  entendimento  do  STF  (Súmula  Vinculante  nº  14),  mas  deu  cumprimento  e  não
conversou com Dr. Barros a respeito.
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O Juiz Federal Orlan Donato Rocha, atual juiz titular da 8ª Vara da SJRN, também prestou depoimento a este
juízo e, com relação à atuação de Francisco Barros Dias que, na condição de Corregedor ordenou acesso à
defesa de procedimentos sigilosos e ainda não documentados, disse que na época do ocorrido não tomou
conhecimento desta decisão de Dr. Barros e que nos seus 10 (dez) anos de magistratura nunca ouviu falar em
medida desta natureza (mídia acessível através do endereço eletrônico constante da certidão de Id 6100433).

Foi ouvido como declarante o advogado Eduardo Antônio Dantas Nobre, que informou que foi o advogado
responsável pelo pedido de providências junto ao então Corregedor do TRF da 5ª Região. Disse que recebeu
Edvaldo Fagundes em seu escritório e ele disse que estava indiciado em IPL e deu inclusive o número do
processo. Contou ter perguntado ao cliente do que se tratava, tendo ele respondido que não sabia porque
corria em segredo de justiça e que não tinha informação sobre os autos. Disse que Edvaldo Fagundes lhe
solicitou, ainda, que fizesse um memorial numa questão tributária, porque eles haviam interposto um agravo
no TRF e uma questão na peça estava mal colocada, assim ele achava que se o depoente fizesse um memorial
e fosse despachar com o relator, eles poderiam ter êxito. Contou que fizeram o contrato de honorários, foi a
Recife, despachou com o relator e voltou a Natal. Disse ter pedido que um advogado do escritório fizesse
uma diligência em Mossoró para saber qual era esse inquérito e que ele retornou com a resposta de que não
teve acesso em razão do segredo de justiça que havia sido decretado e que ficou aguardando. Relatou que
pouco tempo depois o MPF e a PF deflagraram uma busca e apreensão no escritório da empresa Líder,
dirigida por Edvaldo Fagundes e que ele e seu filho foram chamados para prestar esclarecimentos. Contou
que foi até Mossoró e se dirigiu ao diretor de secretaria, que lhe disse que não iria lhe facultar o acesso aos
autos. Relatou que mesmo tendo apresentado procuração, identificando-se como advogado, não lhe foi dado
acesso aos autos, sob o argumento de se encontrar o processo sob segredo de justiça.

Disse que para que lhe fosse assegurado o direito ao exercício profissional e para a sua dignidade pessoal,
formulou  um  requerimento  administrativo  ao  então  Corregedor,  pedindo  que,  nos  limites  da  Súmula
Vinculante nº 14 do STF, ele lhe autorizasse a vista dos autos e que fez isso porque não se tratava de decisão
judicial,  pois  a  vista  dos  autos  é  uma  questão  administrativa,  é  um  ato  com  feição  marcadamente
administrativa.  Relatou que fez  o  requerimento e  manteve um contato  telefônico com Dr.  Barros,  então
Corregedor, e que manteve contato telefônico com ele como manteria com qualquer outro Corregedor e que
não pediu para que fosse beneficiada empresa alguma. Explicou que o requerimento foi feito em seu nome,
para que lhe fosse assegurado o exercício da advocacia.

Contou que, salvo engano, a decisão do Corregedor foi nos estritos termos do pedido (em respeito à Súmula
Vinculante nº 14 do STF) e que soube por uma advogada que tinham tido acesso a tudo, ocasião em que disse
que isso ia dar uma confusão, pois não tinha sido o solicitado. Relatou que lhe pareceu que houve uma
rebeldia por parte da juíza com a decisão da Corregedoria, pois ela deu acesso a tudo e isso não tinha sido o
requerido e nem o deferido pelo Corregedor.

Disse ser verdade ter conseguido no TRF da 5ª Região o trancamento de mais de trinta ações contra Gilson
Moura  e  que  conseguiu  isso  sem explorar  prestígio,  porque  não  é  lobista.  Foi  acusado  de  uma prática
semelhante a essa e isso lhe causou uma indignação profunda.

Reforçou não saber como Edvaldo Fagundes teve acesso aos números dos processos sigilosos e que não sabia
que se tratava de uma interceptação telefônica e que se soubesse que se tratava de tal medida e que os fatos se
restringiam a isso, não teria nem ido à cidade de Mossoró/RN, pois sabe muito bem como é conduzida uma
investigação dessa, o contraditório é diferido, concedido a posteriori, e que quando teve acesso aos autos e
viu que era  uma interceptação,  não chegou a  perguntar  a  Edvaldo como ele  teve acesso ao número do
processo.

Contou que tomou conhecimento que essa providência obstou uma diligência penal em curso e que quando
soube que a magistrada tinha dado acesso a tudo, chegou a dizer no escritório que isso não ia dar boa coisa
porque isso não tinha sido pedido. Disse nunca ter visto um Corregedor quebrar o sigilo de uma investigação
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criminal na sua atividade de correição. Por fim, contou que não assumiu a defesa da operação Salt do começo
ao fim, que acompanhou o Inquérito e entendeu que o seu contrato estava exaurido. Aí sobreveio a denúncia
e uma prisão preventiva e fez uma proposta de honorários advocatícios, mas eles acharam muito alto. Disse
não ter tomado conhecimento de que foi o escritório de Dr. Barros quem assumiu a defesa e chegou a ouvir
comentários acerca disso, mas que não acredita que isso ocorreu porque ele ainda estava em atividade quando
sobreveio a denúncia.

Em seu interrogatório prestado a este juízo (mídia acessível através do endereço constante na certidão de Id
6492442),  Francisco  Barros  Dias  disse  que  deferiu  o  pedido  requerido,  que  fez  a  ressalva  à  Súmula
Vinculante nº 14 do STF e que a juíza foi quem liberou mais do que tinha sido pedido e determinado. Contou
que como Corregedor ficou cochado com a informação de que a juíza não recebeu o advogado e que não
sabia de que processo se tratava.

Da análise dos fatos e das circunstâncias acima relatados, não sobressaem dúvidas da atuação irregular de
Francisco Barros Dias, na condição de Corregedor do TRF da 5ª Região, ao determinar que a magistrada
Emanuela Mendonça Santos Brito desse vista de autos sigilosos de interceptação telefônica ainda em curso à
defesa de Edvaldo Fagundes, sem sequer ouvir antes a magistrada e sem observar os ditames da Súmula
Vinculante  nº  14 do STF,  frustrando por  completo a  medida e  se  mostrando uma verdadeira  afronta  ao
trabalho policial e ao da própria Justiça Federal. De acordo com a Súmula Vinculante nº 14 do STF: "É
direito  do  defensor,  no  interesse  do  representado,  ter  acesso  amplo  aos  elementos  de  prova  que,  já
documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária,
digam respeito ao exercício do direito de defesa" (grifo acrescido).

Merece destaque que no momento em que a defesa solicitou a vista a esses autos, não havia ainda como saber
da  existência  dessas  escutas,  porque  elas  estavam em sigilo.  Assim,  diante  do  evidente  vazamento  das
medidas de afastamento de sigilo telefônico, que ainda estavam em andamento, a magistrada da 8ª Vara
Federal, em despacho do dia 21.08.2013, abriu vista ao Ministério Federal sobre o pedido de vista da defesa.
Na mesma data, e sem a manifestação do MPF, sobreveio a decisão do Corregedor-Regional determinando a
concessão de vista dos autos à defesa, onde estes estivessem.

Ao contrário do que disse o declarante Eduardo Antônio Dantas Nobre, a decisão do Corregedor em nenhum
momento fez referência à Súmula Vinculante nº 14 do STF. Pelo contrário, foi bastante clara em que os autos
que se pretendia ter vista eram sigilosos e, mesmo assim, sem se definir em que estado se encontravam as
diligências, foi determinada a concessão de acesso à defesa do principal investigado. O alvo da indignação do
declarante  Eduardo  Nobre  não  deveria  ser  a  magistrada  Emanuela  Brito,  que  somente  cumpriu  a
determinação do Corregedor, mesmo não concordando com a mesma, mas sim a decisão do Corregedor que
frustrou por completo a medida investigativa.

A  atuação  de  Francisco  Barros  Dias  na  referida  situação  é  completamente  questionável,  especialmente
considerando tratar-se de um magistrado experiente e conhecedor do Direito Processual brasileiro. Ocorre
que  a  referida  atuação  ganha  contornos  criminosos  quando  se  verifica  que  ainda  como  desembargador
federal, prestes a se aposentar (a aposentadoria ocorreu em 20 de abril de 2015 - Id 2708748), o acusado
Francisco Barros Dias recebeu do advogado Aurino Giacomelli, na data de 17 de abril de 2015, em sua caixa
de  e-mails,  cópia  da  decisão  que  decretou  a  prisão  preventiva  dos  investigados  na  Operação  SALT,
principalmente de Edvaldo Fagundes e seus familiares (Id 2713395), bem como, no dia 19 de abril de 2015
recebeu e armazenou petição em Habeas Corpus impetrado perante o TRF da 5ª Região para interceder junto
aos seus então colegas de corte, consoante se observa do documento acostado ao Id 2713380, a demonstrar
que o acusado Francisco Barros Dias tinha interesse pessoal no desenrolar de ações penais contra Edvaldo
Fagundes. Merece destaque, ainda, que quem lhe enviou o e-mail com o HC impetrado (e também consta
como um dos advogados que assina a peça) foi o advogado José Luiz Carlos de Lima, que se tornaria o seu
parceiro na advocacia, consoante já detalhado acima. Também foi enviado ao e-mail do então desembargador
federal Francisco Barros Dias "trecho para inserir o HC de ANA e ZULA ILDE (motivo de saúde e cuidados
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com filhos), como causa de pedir do pleito alternativo de conversão da preventiva em prisão domiciliar, em
caso de denegação da ordem", consoante documento acostado ao Id 2713381.

No dia  20  de  abril  de  2015  foi  deferida  a  liminar  no  HC (processo  0001367-58.2015.4.05.0000),  pelo
desembargador Paulo Machado Cordeiro, concedendo a liberdade provisória aos pacientes. No caso, Edvaldo
Fagundes  sequer  chegou  a  ser  preso  preventivamente,  pois  não  foi  encontrado  para  o  cumprimento  do
mandado de prisão expedido pelo juízo da 8ª Vara da SJRN e nem se apresentou espontaneamente.

Por fim, depois de sua aposentadoria e ainda no período da "quarentena" constitucional (art. 95, parágrafo
único, V, da Constituição Federal), o acusado Francisco Barros Dias passou a atuar como advogado oculto de
Edvaldo Fagundes de Albuquerque, através de exploração de prestígio junto aos seus ex-colegas de corte,
recebendo, para tanto, vultosas quantias, que ultrapassam o valor de meio milhão de reais (R$ 515.735,43 -
quinhentos e quinze mil reais, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta etrês centavos).

Um  depoimento  bastante  esclarecedor  acerca  da  atuação  de  Francisco  Barros  Dias  como  advogado  de
Edvaldo Fagundes nos processos envolvendo interesses do "Grupo Líder" foi o do Juiz Federal Orlan Donato
(mídia acessível  através do endereço eletrônico constante da certidão de Id 6100433).  Ele contou que a
Operação  Salt  envolvia  a  apuração  de  crimes  de  sonegação  fiscal,  organização  criminosa,  lavagem  de
dinheiro, falsidade ideológica, falsidade documental, sonegação de contribuição previdenciária e envolvia o
Grupo Líder de Mossoró. Disse que em uma oportunidade a Fazenda Nacional lhe informou que a dívida
atualizada passava dos 600 milhões de reais. Relatou ter decretado a prisão preventiva dos investigados da
Operação Salt e que a decisão de prisão saiu numa sexta e que na segunda seguinte todos foram soltos por
decisão do TRF da 5ª Região. Contou que Edvaldo Fagundes não foi preso porque ele não foi encontrado, ele
não se apresentou e estava se ocultando para não ser preso.

Em relação à Salt, disse que primeiro teve um habeas corpus para trancar a ação penal em relação aos fatos
relativos  à  organização  criminosa,  de  modo  que  os  processos  criminais  que  envolviam  o  crime  de
organização criminosa foram todos trancados pelo TRF da 5ª Região. Mencionou que, certo dia, Dr. Barros
compareceu em seu gabinete, na cidade de Mossoró/RN, e que foi conversar com ele sobre os processos da
Operação Salt. Disse ter chegado a comentar com o seu diretor de secretaria que o Dr. Barros tinha acabado
de se aposentar e já estava atuando na Justiça Federal, apesar de ainda estar na "quarentena". Lembrou que
existe a discussão sobre se o impedimento seria só no Tribunal e não na primeira instância. Contou que o
recebeu em seu gabinete, em Mossoró, como recebe todos os advogados, e conversou sobre a operação Salt,
tendo Dr.  Barros lhe dito que a partir  daquele momento estava na função de coordenador da equipe de
advogados e que quem atuava diretamente nos processos criminais era o Dr. Aurino, mas que ele coordenaria
os advogados. Esclareceu que Dr. Barros foi aos eu gabinete para informar que era ele quem iria coordenar
aos advogados, tendo ele comentado que os advogados reclamavam que o acesso estava difícil. Explicou que
os advogados estavam abusando do acesso e que, certamente, no seu entender, um dos motivos de terem
contratado Dr. Barros foi para facilitar o acesso ao Judiciário.

A  referida  testemunha  contou,  ainda,  que  Dr.  Barros  disse  que  estaria  coordenando  os  advogados  da
Operação Salt  de forma genérica e que ele não fez menção somente à primeira instância e que por isso
comentou o assunto com o seu diretor de secretaria. Além dessa situação, não teve conhecimento de que ele
estava atuando nos processos da Operação Salt e que mantinha mais contato com o Dr. Aurino, mas eram
muitos advogados.

Com a quebra do sigilo telemático dos investigados, foram trazidos aos autos vários e-mails trocados entre os
advogados de Edvaldo Fagundes e Francisco Barros Dias, de modo que não restam dúvidas de que este
atuava  como  advogado  oculto  daquele  e  em processos  de  interesse  do  Grupo  Líder,  tanto  na  primeira
instância, quanto no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, indistintamente. Na realidade, o que se extrai
dos elementos de prova citados é que Francisco Barros Dias era cientificado, consultado e orientava cada
passo dado nos processos envolvendo Edvaldo Fagundes, independentemente de onde estivesse tramitando o
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feito. Enfim, advogava no processo, utilizava perante órgãos judiciais a sua influência, somente não aparecia
formalmente como procurador das partes.

Consta dos autos que no dia 14/04/2016 a advogada Carolina Costa encaminhou para Francisco Barros Dias
para correção Habeas Corpus a ser impetrado no TRF da 5ª Região visando o trancamento de ação penal
contra  Edvaldo  Fagundes  (Id  2713005).  Constam  na  referida  peça  os  nomes  dos  advogados  Aurino
Giacomelli, José Luiz Carlos de Lima e Carolina Rosado de Sousa Costa.

Também consta nos autos que, poucos dias depois de sua aposentadoria como desembargador federal do TRF
da 5ª  Região,  o  advogado José  Luiz  Carlos  de  Lima encaminhou e-mail  a  vários  advogados,  incluindo
Francisco  Barros  Dias,  contendo  uma  peça  de  Defesa-Preliminar  junto  à  Ação  Penal
000204-60.2015.4.05.-8401 em trâmite na 8ª Vara da SJRN em que constava no polo passivo da demanda
Edvaldo Fagundes e várias outras pessoas a ele vinculadas (Id 2712838), a demonstrar que Francisco Barros
Dias já constava como advogado oculto daquele. Da mesma forma, no dia 02 de maio de 2015, o advogado
Thales José Rêgo dos Santos encaminhou a vários outros advogados, inclusive a Francisco Barros Dias, a
resposta escrita à acusação nos autos da ação penal nº 000191-61.2015.4.05.8401, em trâmite na 8ª Vara
Federal da SJRN, e que tem como réu Edvaldo Fagundes de Albuquerque e alguns de seus familiares (Id
2712835).

Na data de 26 de maio de 2015, o advogado Aurino Giacomelli encaminhou a Francisco Barros Dias e-mail
dando conhecimento do cumprimento de uma ordem de sequestro de bens contra Edvaldo Fagundes nos
autos do processo nº 0000201-08.2015.4.05.8401 (em trâmite na 8ª Vara da SJRN).

Em 05 de junho de 2015, a advogada Carolina Rosado Luciano encaminhou para correção para Francisco
Barros Dias e-mail contendo uma linha argumentativa da peça de apelação, com precedentes jurisprudenciais
relacionados ao caso. O texto da mensagem era o seguinte (Id 2712872):

Dr. Barros, boa tarde

mando em anexo a pesquisa já realizada com base nos pontos que o senhor passou. Caso necessite de alguma
complementação é só avisar que faremos, já estou adiantando o que foi feito, mas ainda continuamos aqui
pesquisando. A parte de documentação ainda está sendo levantada, até o final do dia envio também.

Atenciosamente,

Carolina Rosado Luciano

Advogada - OAB/RN 10.391

Também há nos autos uma troca de e-mails entre a advogada Carolina Rosado e Francisco Barros Dias em
que aquele, inicialmente, encaminha ao acusado Francisco Barros uma nova denúncia de falsidade ideológica
e  solicita  orientação  sobre  como proceder.  Na  mensagem,  percebe-se  que  a  advogada  Carolina  Rosado
solicita orientação de como proceder a cada passo do processo ("Assim que tiver a cópia integral estarei
encaminhando e aguardando as orientações para o próximo passo").

Enfim,  os  presentes  autos  estão recheados de  elementos  de  prova de  que,  através  de  trocas  de  e-mails,
Francisco Barros Dias acompanhava todas as ações relativas a Edvaldo Fagundes e suas empresas, sendo que
os advogados que atuavam na "linha de frente" enviavam a ele as peças processuais e as documentações para
serem corrigidas  e  orientadas  (Ids  2712839,  2712842,  2712843,  2712850,  2712867,  2712872,  2712875,
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2712876, 2712881, 2712882, 2712884, 2712885, 2712886, 2712888, 2712979, 2712984, 2712993, 2712995,
2712996, 2712997, 2712999, 2713000.

As  defesas  dos  acusados  neste  feito  insistem  que  o  que  se  pretende  com  a  presente  ação  penal  é  a
criminalização  do  exercício  da  advocacia,  tendo  em vista  que  a  narrativa  da  suposta  prática  de  delitos
descreve  a  rotina  das  atividades  e  tarefas  inerentes  ao  trabalho  de  um advogado/consultor  jurídico.  Na
realidade, o que a atuação de Francisco Barros Dias revelou foi uma concorrência desleal e criminosa em
relação àqueles que exercem a advocacia com lisura. Ele se utilizava de seu prestígio e contato junto aos seus
ex-colegas de Corte para obter atenção especial em processos de seu interesse e de interesse de seus clientes.
A razão da existência da "quarentena" constitucional para magistrados aposentados é para que se evite que
haja influência ou beneficiamento a partir do relacionamento próximo do ex-magistrado com seus antigos
colegas, impedimento que não foi respeitado por Francisco Barros Dias. Aliás, ainda como Desembargador
Federal demonstrou ter interesse pessoal no desenrolar de ações penais e medidas cautelares que envolvessem
Edvaldo Fernandes e  seus familiares,  atuando diretamente ou nos bastidores  do TRF da 5ª  Região para
alcançar o seu propósito.

Por outro lado, a atuação de Francisco Barros Dias foi sim de advogado do grupo liderado por Edvaldo
Fagundes, ou melhor, como um coordenador (ou chefe) da equipe de advogados contratada para a defesa do
Grupo Líder,  atuando na correção de peças,  na indicação da melhor  tese de defesa e  nos contatos  com
magistrados e desembargadores. Aqui merece ser relembrado o depoimento do juiz Orlan Donato que disse
que Barros se apresentou como coordenador dos advogados e que enxergou a contratação dele como um meio
para ter mais acesso aos magistrados.

Assim, escandalosamente, o que se conclui é que Francisco Barros Dias atuou em favor de Edvaldo Fagundes
(e  do  Grupo  Líder)  tanto  na  condição  de  Corregedor-Regional  do  TRF  da  5ª  Região,  na  condição  de
desembargador federal do TRF da 5ª Região e na função de advogado antes do fim do prazo da "quarentena"
constitucional, tudo isso nos mesmos processos, praticando o crime previsto no art. 357 do Código Penal
Brasileiro.

Os dados bancários demonstram transferência de vultosas quantias, em um curto espaço de tempo, no valor
total de R$ 515.735,43 (quinhentos e quinze mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos)
de empresas do Grupo Líder e do próprio Edvaldo Fagundes de Albuquerque para a empresa de cursos
jurídicos LATOSENSU ESCOLA JURÍDICA EIRELI, e principalmente para a esposa de Francisco Barros,
NOARA RENEA VIEIRA DE ALENCAR BARROS DIAS.

O  Caso  Simba  001-MPF-001912-07  e  Caso  Simba  001-MPF-002284-88  contêm  dados  bancários
demonstrando que EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, utilizando de sua conta pessoal e das
empresas do "Grupo Líder" (HENRIQUE LAGESALINEIRA S/A, EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE
SAL LTDA. E DIAMANTE CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL LTDA.), transferiu valores
significativos,  em  curto  período,  no  montante  total  de  R$  515.735,43  (quinhentos  e  quinze  mil  reais,
setecentos  e  trinta  e  cinco  reais  e  quarenta  e  três  centavos),  para  FRANCISCO  BARROS  DIAS,  já
aposentado, para as contas bancárias da empresa de cursos jurídicos LATOSENSU ESCOLA JURÍDICA
EIRELI e principalmente para sua esposa NOARA RENEA VIEIRA DE ALENCAR BARROS DIAS, a qual
os repassou,  em sua maior parte,  de imediato,  no mesmo dia ou em dias subsequentes,  a  FRANCISCO
BARROS DIAS (Id. 2708826 e seguintes; Id. 2708880 e seguintes).

Assim, não restam dúvidas de que Francisco Barros Dias também praticou o crime de exploração de prestígio
(art. 357 do Código Penal) no presente caso.

d)      Denúncia  (Ações  rescisórias  -  em  favor  da  ex-prefeita  de  Viçosa/RN  MARIA  JOSÉ  DE
OLIVEIRA  e  do  ex-prefeito  de  São  Vicente/RN  JOSIFRAN  LINS  DE  MEDEIROS  -
0805101-47.2016.4.05.0000 e 0805728-51.2016.4.05.0000): entre junho e agosto de 2016, em Natal/RN,
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Francisco Barros Dias, na condição de ex-desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
Ivis Giorgio Tavares Barros Dias e Anderson Gurgel Dantas, na qualidade de advogados, de modo
livre,  consciente  e  voluntário,  em  comunhão  de  esforços  e  unidade  de  desígnios,  solicitaram  e
efetivamente receberam cerca de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) de Maria José de Oliveira, ex-
prefeita do Município de Viçosa/RN, e de Josifran Lins de Medeiros, ex-prefeito do Município de São
Vicente/RN, a pretexto de, em desrespeito à "quarentena" prevista em relação ao ex-magistrado no art.
95, parágrafo único, inciso V, da Constituição de 1988 e com base no prestígio de que ele dispunha
perante seus ex-colegas de magistratura, influírem nos desembargadores responsáveis pelo julgamento
das  ações  rescisórias  objeto  do  Processo  n.  0805101-47.2016.4.05.0000e  do  Processo  nº
0805728-51.2016.4.05.0000, ambas em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Restou comprovado nos autos que o acusado Francisco Barros Dias,  em conjunto com o seu filho,  Ivis
Giorgio  Tavares  Barros  Dias,  atuaram  nas  ações  rescisórias  objeto  dos  processos  nº
0805101-47.2016.4.05.0000 e nº 0805728-51.2016.4.05.0000, que tramitaram no Tribunal Regional Federal
da 5ª Região. Ivis Giorgio Tavares Barros Dias atuou como o advogado formal, enquanto que Francisco
Barros Dias foi quem atuou como o advogado oculto nos referidos processos.

Consta  nos  autos  um e-mail,  datado  de  13/06/2016,  enviado pelo  advogado Anderson  Gurgel  Dantas  a
Francisco Barros Dias com a petição inicial da ação rescisória em favor de Maria José Oliveira e outros. Ao
final da peça, constam como subscritores os advogados Marcos Lacerda Almeida Filho e Anderson Gurgel
Dantas (Id 2713586). No dia seguinte (14/06/2016), o advogado Anderson Gurgel Dantas enviou novamente
para Francisco Barros Dias a petição inicial da ação rescisória em favor de Maria José Oliveira e outros (Id
2713587). No dia 16/06/2016, o advogado Anderson Dantas enviou novamente a petição inicial da ação
rescisória para Francisco Barros Dias com o seguinte texto (Id 2713590):

Caro Dr. Barros,

segue em anexo a sexta versão da Ação Rescisória.

Fique  à  vontade  para  aperfeiçoar  o  trabalho;  o  mais  importante  é  a  busca  da  perfeição  possível,  e  da
satisfação do direito do cliente.

Qualquer coisa, estou sempre à disposição.

Boa viagem!

No e-mail datado de 29/06/2016, o advogado Anderson Dantas enviou para Francisco Barros Dias a sétima
versão da Ação Rescisória em favor de Maria José Oliveira e outros (Id 2713594). Por fim, na data de 07 de
julho de 2016, o advogado Anderson Dantas enviou a versão final da referida Ação Rescisória. No texto do
e-mail o citado advogado escreveu o seguinte (Id 2713596):

Caro Dr. Barros, segue em anexo a versão final e revisada da Ação Rescisória do pessoal de Viçosa/RN.

Modifiquei apenas a numeração em alguns itens, e acrescentei espaço entre itens, que não constava na versão
que o senhor me encaminhou por último, o que justificou o ganho de 01 (uma) página/lauda no documento,
que passou de 48 para 49 folhas.

Qualquer coisa, estou sempre à disposição. Estou trabalhando na nova rescisória (de Josifran), e em breve a
gente pode conversar, dentro da sua disponibilidade.
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Em 13 de julho de 2016 o acusado Ivis Giorgio Tavares Barros Dias enviou ao pai, Francisco Barros Dias
e-mail contendo "minuta da rescisória adaptada aos nossos padrões" (Id 2713597). Escreveu, na ocasião, que
"acredito que ainda poderia trabalhar melhor na parte da pretensão rescisória (Item III como um todo), mas
em razão do prazo, envio a versão em anexo".

O advogado  Anderson  Dantas  continuou  informando  Francisco  Barros  Dias  sobre  as  peças  processuais
apresentadas na Ação Rescisória em favor de Maria José Oliveira. No dia 29 de agosto de 2016 enviou e-mail
a Francisco Barros Dias encaminhando a petição dos embargos declaratórios a serem apresentados na Ação
Rescisória (Id 2713600). Enfim, a petição inicial da Ação Rescisória em favor de Maria José de Oliveira tem
o timbre do escritório de Ivis Giorgio Tavares Barros Dias, mas consta como advogado cadastrado nos autos
apenas Anderson Gurgel Dantas.

Com relação à  ação rescisória  envolvendo Josifran  Lins  de  Medeiros,  ex-prefeito  do Município  de  São
Vicente/RN, também restou comprovado que Francisco Barros Dias atuou como advogado oculto na Ação
Rescisória  nº  0805728-51.2016.4.05.0000,  apenas  repassando  a  outros  advogados,  especialmente  ao  seu
filho, o acompanhamento formal do processo. Restou plenamente esclarecido que cabia a Francisco Barros
Dias o atendimento dos clientes,  a  negociação de honorários  advocatícios,  a  correção de todas as  peças
processuais minutadas por outros advogados que constavam formalmente como procuradores nos autos, bem
como a utilização de seu prestígio para ter acesso aos desembargadores que atuavam no feito.

A ação rescisória ajuizada em nome de Josifran Lins de Medeiros tem como escopo desconstituir condenação
por ato de improbidade administrativa constante de sentença transitada em julgado pela 9ª Vara Federal da
SJRN. Trata-se do Processo n.  0805728-51.2016.4.05.0000,  tendo como relator  o desembargador federal
ROBERTO  MACHADO,  em  razão  de  declaração  de  suspeição  do  desembargador  federal  PAULO
CORDEIRO (Id2713624).

Vale lembrar a mensagem eletrônica do advogado Anderson Dantas, pela qual ele enviou para aprovação de
Francisco  Barros  Dias  a  versão  final  da  Ação  Rescisória  "do  pessoal  de  Viçosa/RN",  ocasião  na  qual
informou que já estava trabalhando na nova rescisória (de Josifran) - Id 2713627.

Em 21 de julho de 2016, foi enviado por Rayan Fernandes para Francisco Barros Dias um e-mail em que há a
descrição dos fatos relacionados a Josifran Lins (Id 2713630). No dia seguinte, Rayan Fernandes enviou a
Francisco Barros Dias um novo e-mail informando que fez alterações nos fatos do processo de Josifran tendo
em vista que constatou junto ao site do Tribunal de Contas "que no Processo 8707/2001 foi dado parcial
provimento a um pedido de reconsideração do gestor, o que reduziu o valor a ser restituído de R$ 339.679,96
para 45.000,00" (Id 2713632). Na data de 09 de agosto de 2016, o advogado Anderson Dantas enviou por
e-mail a minuta da versão final da Ação Rescisória de Josifran Lins de Medeiros (Id 2713638) e no dia
seguinte enviou o protocolo da Ação Rescisória no TRF da 5ª Região (Id 2713640).

Francisco Barros Dias continuou atuando na Ação Rescisória de Josifran Medeiros, tendo Rayan Fernandes
enviado a ele para revisão, no dia 12/09/2016, um e-mail com uma petição requerendo desistência do agravo
interno de Josifran na Rescisória que tramitava no TRF da 5ª Região (Id 2713643). Também foi enviado por
e-mail pelo advogado Anderson Dantas a Francisco Barros Dias o parecer do MPF na Ação Rescisória (Id
2713645).

Foram captados diálogos entre Francisco Barros Dias e uma pessoa não identificada (possivelmente o seu
filho Ivis  Giorgio Tavares Barros Dias),  em que conversam e manifestam surpresa com a declaração de
suspeição do desembargador federal PAULO CORDEIRO (Id 2713647):

HNI: Alô!

BARROS: Oi.

Firefox https://pje.jfrn.jus.br/pje/Consulta/DetalheProcessoComum/documento...

36 of 95 02/08/2021 10:31



HNI: Opa!

BARROS: Aiii. E aí, rapaz. O que que você disse na (incompreensível) afirmou suspeição no processo.

HNI: Cordeiro?

BARROS: Hum?

HNI: Paulo Cordeiro?

BARROS: Pois é.

HNI: Por quê?

BARROS: Porque... quem sabe meu filho (Risos) (Incompreensível). Pois é. Passar esse tempo todinho com
o processo pra afirmar suspeição. (Incompreensível)

HNI: Puta que pariu.

BARROS: Num é! É de lascar.

HNI: Que é que ele tem a ver com...

BARROS: Sei não que diabo esse caso... nuuuum sei se ele se sentiu... é... eu acho que ele tinha assim na
intenção de deferir  a liminar e viu que a decisão era de Paulo Roberto (incompreensível).  Da gente,  do
escritório, num pode ser. (incompreensível) ele afirmar suspeição.

HNI: Num tem porque fazer isso não. É.

BARROS: Ele não afirma suspeição nos outros casos (incompreensível). Estranha. Afirmar suspeição nesse
caso. O negócio no interior do Rio Grande do Norte (Risos).

HNI: Exatamente.

BARROS: Eu não sei que é que tem essa é, ummmm, uma, um negócio desse que é o cabra afirmar lá de
Recife (incompreensível), sei lá. Ou ele pode, sei lá, alguém que tenham tido um caso idêntico, uma coisa
assim. Sei não.

HNI: Pode ser. Sei não.

BARROS: É. Alguma coisa, sei lá. Eu penso que é voto de Paulo Roberto (Risos).

HNI: É, realmente.

BARROS: (incompreensível)

(...)

BARROS: Pois tá certo. Pois é. O homem afirmou suspeição no processo. Não sei como é isso.

HNI: Que estranho demais.
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BARROS:  Essa  foi  muito  estranha,  viu?  O que  é  que  tem o  processo  com a  suspeição.  Num vi  nada
(incompreensível).

HNI: Também não vi não. Agora, falar com ele é um negócio completamente tenso.

BARROS: É.

HNI: Ele não dá bom dia. Eu entrei na sala dele. Ele não deu bom dia.

BARROS: hum.

HNI: Aí eu: bom dia desembargador. Aí ele: hum. Balançou assim a cabeça. Nem pra di... responder. Aí eu
disse: não. Aí falei, falei, falei, falei. Ele era virado pro lado e olhando pra o teto.

BARROS: Meu Deus do céu.

HNI: Aí eu. Pronto desembargador. São essa as razões que a gente tem que (incompreensível) Tá. Muito
obrigado. Apertou minha mão e xau.

BARROS: Certo.

HNI: Num disse nem um oi. Eu disse: Tá bixiga. Que negócio estranho.

(...)

BARROS: Pois é. O homem afirmou suspeição. Piorou tudo (incompreensível).

HNI: (incompreensível).

Logo depois, o acusado Francisco Barros Dias ligou novamente para o HNI e informou que o processo que o
desembargador  Paulo  Cordeiro  tinha  afirmado  a  sua  suspeição,  tinha  sido  redistribuído  para  o
Desembargador Francisco Roberto Machado. Aqui, Francisco Barros Dias afirmou que enviou mensagem ao
desembargador relator solicitando que desse uma olhada no pedido de liminar (Id 271364):

BARROS: Alô!

HNI: Oi, me ligou?

BARROS: Liguei. O processo foi redistribuído pra Roberto Machado.

HNI: Ro... bom.

BARROS:  Aí  eu  mandei  um,  uma,  um,  uma  mensagem  pra  ele  de,  a  gente  sempre  se  comunica  por
mensagem e ele também quando era juiz, sempre pedia pra eu olhar processo, sei o quê lá. Pedi. Aqui é. Eu
disse: a pedido, a seu pedido eu tava tendo a liberdade de solicitar que ele desse uma olhada lá numa, numa,
numa liminar da ação tal, tal, tal, assim, assim. E qualquer coisa, você confirma, tá?

HNI: (Risos). Qualquer coisa eu vou lá. Na próxima semana talvez eu vá.

BARROS:  Pois  é.  Se  ele  não  despachar  daqui  pra  lá,  aí  (incompreensível)  pelo  menos  ele  olha
(incompreensível), viu?
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HNI: Tá certo. Pois tá. Bom.

BARROS: Tá certo?

HNI: Tá certo.

BARROS: Aí, com ele eu tenho liberdade. Aí... Toda vida ele mandou. Teve nadinha. Toda vida ligou pra
mim. Mudou, é outra estória, não tô sabendo ainda (Risos). É bom que eu saiba se mudou porque (Risos)...

HNI: Tá certo.

BARROS: (Incompreensível) conhecer as pessoas (Risos).

HNI: (Risos). Não, mas num mudou não (Risos).

BARROS: Nãooo. É a mesma coisa.

HNI: É.

BARROS: Uma figura.

HNI: Pois tá.

BARROS: Viu?

HNI: Tá certo.

BARROS: Então pronto. Então vamo, é, vamos aguardar aí. Se for o caso, não sei, se não for, é, despachado
daqui pra terça feira (Incompreensível).

HNI: Terça feira eu vou. É. Tá certo.

BARROS: Eu também devo ter que ir lá porque eu vou ter que deixar aquele parecer que eu tenho que
terminar daqui pra próxima semana.

HNI: Hum, sei.

BARROS: Terminando. Na hora que eu terminar, vou deixar. Assim que eu terminar. No dia que eu terminar,
vou deixar.

HNI: Tá certo.

BARROS: Viu?

HNI: Pois tá.

BARROS: Tá certo?

HNI: Tá.

BARROS: Tá bom.

HNI: Tá.
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Neste último diálogo, fica muito claro o modo de atuação do acusado Francisco Barros Dias, sobre como ele
atuava nos bastidores através de exploração do prestígio que tinha junto aos seus ex-colegas de Tribunal.

Especialmente reveladores são os trechos em que Francisco Barros Dias diz ao advogado da causa o seguinte:
a) que mandou uma mensagem para o desembargador pedindo que ele analisasse um pedido liminar; b) que
disse ao desembargador que estava fazendo aquilo a pedido do advogado da causa; c) que o advogado da
causa confirmasse que havia lhe pedido para fazer aquele contato, o que demonstra que o contato foi feito por
iniciativa do próprio Francisco Barros, senão não havia necessidade de alertar o advogado para confirmar sua
versão (caso, obviamente, viesse a ser questionado a esse respeito pelo próprio desembargador); d) que ele,
Francisco Barros, tem liberdade com aquele desembargador, que sempre foi assim, que eles sempre trocaram
mensagens fazendo pedidos entre si e que nunca "teve nadinha", ou seja, que nunca esse procedimento entre
ambos foi objeto de estranhamento ou rejeição; e) que se o comportamento do desembargador mudou, ele,
Barros, ainda não sabe, mas que melhor que ele saiba logo, "porque (Risos)...", ou seja, porque ele, Barros,
teria que mudar o seu comportamento também.  

Os  contatos  de  Francisco  Barros  com o desembargador  Roberto  Machado são  confirmados  pelos  dados
telefônicos  obtidos  no  Processo  n.  0001379-58.2016.4.05.8400,  em  que  há  registros  de  ligações  entre
Francisco  Barros  Dias  e  o  terminal  cadastrado  em nome do  Tribunal  Regional  Federal  da  5ª  Região  e
utilizado pelo desembargador Roberto Machado, relator da Ação Rescisória nº 0805728-51.2016.4.05.0000,
ajuizada  em  nome  de  JOSIFRAN  LINS  DE  MEDEIROS  (Id2708779,  Id  2708780  e  Id  2708781)  e
Informação nº 01/2017 - SJ do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Id2708787).

Ademais, na busca e apreensão realizada no escritório advocatício de Francisco Barros Dias, autorizada por
este juízo, foram encontrados 05 (cinco) volumes do processo nº 000501-69.2012.4.05.8402 - Josifran Lins
de Medeiros, bem como 05 (cinco) pastas dos clientes: Maria José Oliveira, Josifran Lins e Construtora Luiz
Costa  Ltda.(Arrecadado  na  Sala  da  Administração),  consoante  se  observa  dos  Auto  de  Apreensão  nº
316/2017 (Id 2708801), indicando que Francisco Barros Dias mantinha atuação em ambos os casos.

Assim, restou esclarecido com a análise das mensagens eletrônicas que Francisco Barros Dias era quem
efetivamente comandava a defesa na Ação Rescisória em favor de Maria José Oliveira. Os demais advogados
(Ivis Giorgio Barros Dias e Anderson Dantas) prestavam contas de todos os passos que davam no processo a
Francisco Barros Dias e era este quem fazia as correções, quem determinava modificação nas peças e quem
dava a permissão para o protocolo das peças processuais.  Francisco Barros Dias, enfim, era o advogado
oculto, quem captava os clientes através do seu prestígio, quem negociava os honorários advocatícios e quem
corrigia as peças processuais para a apresentação em juízo. Aos demais advogados (Ivis Giorgio e Anderson
Dantas) cabia a realização das minutas das peças e a discussão de teses jurídicas com o advogado Francisco
Barros Dias, além da assinatura e o protocolo das petições.

O acusado  Ivis  Giorgio  Tavares  Barros  Dias  foi  interrogado  por  este  juízo  (mídia  acessível  através  do
endereço eletrônico constante da certidão de Id 6492442).  Ele contou que sua atuação nos casos se deu
porque, como seu pai tinha impedimento de atuar, indicou-lhe para atuar nesses casos, já que o interrogando
não tinha qualquer tipo de impedimento. Disse que se tratavam de duas ações rescisórias de improbidade
administrativa  e  que  a  condenação  tinha  se  baseado  em  relatórios  do  TCU  e  que  o  entendimento
jurisprudencial  tinha  mudado  recentemente  para  entender  que  esse  não  era  motivo  suficiente  para  a
condenação, de modo que eram casos em que cabia ação rescisória. Contou ter perguntado ao pai se ele tinha
uma minuta para lhe enviar, tendo ele feito isso e fizeram as alterações da minuta em seu próprio escritório e
reenviou para o escritório do pai e para o advogado Anderson, que foi quem fez o protocolo de uma das ações
rescisórias. Disse que do mesmo modo ocorreu com a outra ação rescisória, só que elas foram protocoladas
em momentos distintos, entre dias e meses.

Explicou que esses clientes das ações rescisórias vieram através de uma indicação do escritório do pai para
que o interrogando atuasse e que é natural que o pai fizesse essas indicações. Disse não conhecer as pessoas
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de Maria José e de Josifran e que o seu pai explicou exatamente o caso, passou a minuta e o interrogando fez
as alterações, utilizou o layout do seu escritório para tirar qualquer vinculação. Disse que não tem qualquer
vinculação ao seu pai. Contou que a sua atuação não era ilegal no tribunal e que acerca dos honorários, os
clientes eram do escritório Dr. Barros e que não participou de negociação de valores e que não lembra de ter
recebido nada. Disse que não deveria constar na procuração a atuação do seu pai, pois quem atuou foi o
interrogado e Anderson, tendo o pai passado o caso. Contou que foi ao TRF da 5ª Região despachar a liminar,
como advogado diligente que é, e que o pedido de liminar foi negado, tendo relatado ao pai por telefone
como foi a reunião com o desembargador, de forma natural, não havendo atuação de seu pai contatando
desembargadores.

Disse, ainda, que na época em que o pai não podia advogar perante o tribunal, ele mantinha um escritório de
advocacia com outros advogados e que ele não repassou o caso para os outros advogados do escritório porque
queria que o interrogando participasse e que não sabe qual é o problema de um pai passar um caso para um
filho. Por fim, reforçou que não tratou dos honorários advocatícios com os clientes e que foi outra pessoa que
tratou que o interrogando não sabe.

Ao contrário  do que tenta  fazer  parecer  crer  o  acusado Ivis  Giorgio Tavares  Barros  Dias,  há  nos  autos
inúmeras provas que demonstram a atuação ilícita e clandestina de Francisco Barros Dias, como advogado,
nas ações rescisórias nº 0805101-47.2016.4.05.0000 e nº 0805728-51.2016.4.05.0000, ambas em trâmite no
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, solicitando de Maria José de Oliveira e de Josifran Lins de Medeiros
a expressiva quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de cada um, a título de honorários. O interrogatório
de Ivis Barros Dias é inconsistente com as provas acostadas aos autos. Apesar de dizer que o pai lhe repassou
o cliente  porque não poderia  atuar  no caso,  percebe-se  que Francisco Barros  Dias  não deixou de ser  o
responsável pelo processo junto aos clientes. Ora, como é que um advogado repassa o caso a outro por estar
impedido de atuar  perante a  instância  judicial  onde a causa será processada,  mas é  ele  quem recebe os
clientes,  conversa  com eles  sobre  o  caso,  negocia  os  honorários  advocatícios  e  corrige  todas  as  peças
processuais do caso, antes de serem levadas ao protocolo? Obviamente não houve mero repasse do caso, mas
atuação  conjunta  dos  advogados,  sob  o  comando  daquele  que  estava  impedido  de  atuar  perante  aquela
instância.

Pelo interrogatório do acusado Ivis Giorgio Tavares Barros Dias, percebe-se que ele reconheceu que era o
advogado  que  foi  despachar  com  o  desembargador  Paulo  Cordeiro,  o  qual  afirmou  a  sua  suspeição
posteriormente e que teve duas conversas com Francisco Barros Dias interceptadas e acima descritas (Ivis
Giorgio é o HNI da conversa).

Assim, não há dúvidas de que Francisco Barros Dias, em conjunto com o seu filho, Ivis Giorgio Tavares
Barros Dias, praticaram o crime de exploração de prestígio no caso das Ações Rescisórias acima indicadas.
Na realidade, Francisco Barros Dias não passou ao seu filho os casos, mas atuou em conjunto com ele, sendo
Ivis Giorgio quem estava à frente do processo formalmente (ia despachar com desembargadores, como ele
mesmo afirmou em seu interrogatório) e Francisco Barros Dias quem atuava nos bastidores, atendendo os
clientes, negociando honorários e fazendo pedidos aos membros do TRF da 5ª Região. Está claro que Ivis
Giorgio tinha pleno conhecimento da atuação do seu pai, pois afirmou que este tinha lhe repassado os casos,
pois tinha impedimento legal para atuar, mas não conseguiu dar uma resposta crível sobre o fato de não ter
atendido os clientes, de não ter negociado honorários advocatícios e de não ter sido remunerado diretamente
por tais demandas, sendo que o seu pai recebeu vultosas quantias para o acompanhamento do caso.

Já  com  relação  ao  réu  Anderson  Dantas,  a  conclusão  não  é  a  mesma.  Isso  porque,  consoante  restou
demonstrado no interrogatório do referido acusado prestado a este juízo,  ele atuava como um advogado
contratado do escritório de Francisco Barros Dias. Não há qualquer comprovação nos autos de que conhecia
os  bastidores  da  atuação  do  desembargador  aposentado.  O  que  restou  demonstrado  era  que  ele  recebia
determinadas tarefas e as cumpria, sendo remunerado pelas peças processuais que entregava.
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Anderson Dantas, em seu interrogatório judicial, negou as imputações que lhe foram feitas na denúncia e
disse que teve relação empregatícia com Dr. Barros entre abril/maio de 2016 até a segunda metade de 2017,
que era advogado contratado e recebia de acordo com a sua produção. Contou que verbalmente o valor
contratado era de R$ 2.000,00 (dois mil reais), podendo acrescer, dependendo da produção. Contou que não
tinha contato pessoal com os clientes e que Francisco Barros Dias era o chefe do escritório, que também
trabalhavam lá Dr. Marcos Lacerda e que depois chegaram Rayan e Raul. Afirmou que Dr. Ivis Giorgio
frequentava o escritório do pai, mas tinha o próprio escritório, que nunca presenciou Dr. Ivis levando clientes
para lá e que encontrava com ele ocasionalmente, nos corredores do escritório (mídia acessível através do
endereço eletrônico constante da certidão de Id 6492442).

Contou que era Dr. Barros quem lhe atribuía as tarefas a fazer e que não era atribuição do interrogando trazer
clientes  para  o  escritório,  pois  trabalhava  lá  basicamente  redigindo  peças.  Disse  que  fazia  as  peças  e
encaminhava aos advogados, a Dr. Barros ou ao e-mail do escritório de Dr. Ivis e que também chegou a
encaminhar umas 2 peças para Dr. Marco Lacerda assinar. Reconheceu ter protocolado esses dois casos que
estão em discussão (ação rescisória) e que foi quem preparou as peças e ajuizou no PJe. Falou que Dr. Barros
lhe prestava assistência, fazia correções e sugestões, que nunca esteve ou ligou para qualquer desembargador
do TRF da 5ª Região e que Dr. Barros nunca lhe solicitou isso.

Reforçou que recebia por produção e que a sua remuneração não era ligada aos honorários recebidos pelo
escritório,  que  era  remunerado  por  peça  processual  ou  por  pesquisa  jurídica.  Disse  ter  preparado  uma
primeira minuta dessa ação rescisória e não saber se Dr. Marcos Lacerda atuou com ele nesse processo, mas
que foi o interrogando quem protocolou no PJe. Relatou que quem fez a revisão dessa minuta foi Dr. Barros,
que  em um dos  casos  era  uma condenação  por  improbidade  administrativa  e  que  acredita  que  o  outro
também. Disse que, até onde acompanhou, não foi concedida a liminar em nenhum dos dois casos. Contou
não  saber  que  o  escritório  cobrou  R$  120.000,00  (cento  e  vinte  mil  reais)  nesses  casos,  tendo  sido
remunerado pela  sua produção,  por  peça.  Explicou que a  sua forma de pagamento era  verbalizada,  não
chegou a constar em contrato e que não tinha conhecimento de como era feito o pagamento de honorários ao
escritório.

Contou que Dr. Barros não chegou a verbalizar que estava em período de "quarentena" constitucional, mas
como a rescisória foi para o escritório de Dr. Ivis, não sabe nem se o cliente era dele ou se era de Dr. Ivis e
que quem lhe pagava pelas peças era sempre Dr. Barros ou alguém que trabalhava para ele e que não sabe até
que ponto era cliente comum a eles ou exclusivo. Afirmou que foi Dr. Barros quem lhe passou as rescisórias
no pen drive e lhe pediu para ir examinando e preparando alguma coisa e que não era comum assinar peças
do escritório de Dr. Ivis, mas que chegou a acontecer. Disse que via o trabalho de Dr. Barros como de quem
fazia a correção e que Dr. Marcos Lacerda participou, não assinando, mas pesquisando. Por fim, disse nunca
ter realizado qualquer tratativa com o advogado José Luiz Carlos de Lima e que somente veio a conhecê-lo
por conta das audiências deste processo criminal e que também não conhecia Gleydson Firmino.

O interrogatório do acusado Anderson Dantas parece bastante consistente e crível. Não há elementos nos
autos para comprovar que ele tivesse ciência do simulacro criado por Francisco Barros Dias e seu filho Ivis
Giorgio Tavares Barros Dias para atuarem em conjunto nas ações rescisórias acima referidas, ajuizadas no
TRF da 5ª Região, bem como da exploração de prestígio do acusado Francisco Barros junto aos seus ex-
colegas de corte, chegando a ligar para o desembargador relator de uma das ações rescisórias solicitando o
favor de apreciar a medida liminar. Na realidade, ao que parece, ele não sabia nem de quem era o cliente (se
do acusado Ivis Giorgio ou de Francisco Barros),  apenas realizava o trabalho para o qual foi contratado
(realização de minutas e pesquisas jurídicas).

É  bastante  razoável  e  crível  que  essa  atividade  de  Francisco  Barros  Dias,  que  atuava  ilegalmente  em
processos  da  competência  do  TRF  da  5ª  Região  em  pleno  período  de  impedimento  ("quarentena"
constitucional),  bem como a proximidade mantida com os seus ex-colegas,  não fosse compartilhada aos
advogados contratados de seu escritório, até mesmo pela ligação precária com os mesmos, e ficasse restrita
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ao grupo mais próximo, como o seu filho e advogados que faziam a captação de clientes (como José Luiz).
Assim, diante da inexistência de elementos sólidos a indicar que o advogado Anderson Dantas estivesse
ciente do esquema de exploração de prestígio criado por Francisco Barros Dias, impõe-se a sua absolvição
em relação à imputação que lhe foi feita na denúncia.

Por esses serviços, em pleno período de "quarentena", Francisco Barros Dias recebeu valores consideráveis,
de ao menos R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por cada ação rescisória. Foram verificadas transferências da
pessoa de Maria José de Oliveira em seu favor, no montante total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Há
também vários depósitos de valores em espécie em seu favor, efetuados em Currais Novos/RN, na mesma
agência  bancária  (Rua  João  Pessoa,  n.  137,  Centro,  Currais  Novos/RN),  sendo  JOSIFRAN  LINS  DE
MEDEIROS identificado como depositante em uma dessas operações, além de uma transferência bancária
para Francisco Barros Dias, totalizando os repasses também de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Os dados
constam do Caso Simba 001-MPF-002284-88 (Ids. 2708880 e seguintes).

Diante destas  considerações,  verifico que restaram comprovadas a materialidade e a  autoria  delitivas  do
crime de exploração de prestígio em relação aos acusados Francisco Barros Dias e Ivis Giorgio Tavares
Barros  Dias,  no presente  caso.  Quanto  ao réu  Anderson Gurgel  Dantas,  diante  da  não comprovação da
presença do elemento subjetivo dolo, impõe-se a sua absolvição.

e)      Denúncia (Revisão criminal em favor do ex-prefeito do Município de Upanema/RN JORGE LUIZ
COSTA DE OLIVEIRA - 0802711-07.2016.4.05.0000): Entre os anos de 2015 e 2016, em Natal/RN e
Mossoró/RN, Francisco Barros Dias, na condição de ex-desembargador do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, e Marcos Lacerda Almeida Filho, na qualidade de advogado, de modo livre, consciente e
voluntário, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, solicitaram e efetivamente receberam
cerca de R$ 281.000,00(duzentos e oitenta e um mil reais) de Jorge Luiz Costa de Oliveira, ex-prefeito
do Município de Upanema/RN, a pretexto de, em desrespeito à "quarentena" prevista em relação ao
ex-magistrado no art. 95, parágrafo único, inciso V, da Constituição de 1988 e com base no prestígio de
que ele dispunha perante seus ex-colegas de magistratura, influir nos desembargadores responsáveis
pelo julgamento da Revisão Criminal objeto do Processo nº 0802711-07.2016.4.05.000.

Também restou comprovada nos autos a atuação de Francisco Barros Dias de forma ilegal, e em desrespeito à
"quarentena" constitucional, e através de exploração de prestígio, na revisão criminal objeto do Processo nº
0802711-07.2016.4.05.0000, em favor do ex-prefeito do Município de Upanema/RN, JORGE LUIZ COSTA
DE OLIVEIRA, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, órgão jurisdicional em relação
ao qual FRANCISCO BARROS DIAS estava impedido de atuar em razão da "quarentena" constitucional,
atuando de maneira oculta e clandestina por meio de advogados interpostos e cobrando expressivos valores
do cliente, a pretexto de influir no julgamento dos ex-colegas de magistratura.

A  Revisão  Criminal  nº  0802711-07.2016.4.05.0000  foi  ajuizada  com  o  escopo  de  desconstituir  uma
condenação criminal transitada em julgado proferida pelo juízo da 8ª Vara Federal da SJRN contra Jorge Luiz
Costa de Oliveira pela prática do crime previsto no art.  10 da Lei nº  7.347/1985 (Não fornecimento de
informações ao Ministério Público Federal). Tal Revisão Criminal tem como advogado cadastrado Marcos
Lacerda Almeida Filho, e como relator o desembargador federal Edilson Pereira Nobre Júnior (Id 2713682).

Constam dos autos e-mails trocados entre o advogado Marcos Lacerda e Francisco Barros Dias acerca da
inicial da Revisão Criminal em favor de Jorge Luiz Costa de Oliveira. Pelas mensagens, percebe-se com
clareza que Francisco Barros Dias é quem comandava todos os passos relativos ao referido feito, fazendo
observações nas minutas, solicitando reanálises e aprovando o texto final.

No  dia  29  de  março  de  2016,  o  advogado  Marcos  Lacerda  enviou  a  Francisco  Barros  dias  e-mail
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encaminhando a petição da Revisão Criminal com as emendas solicitadas pelo chefe e disse que estaria no
aguardo de suas orientações (Id 2713707). No mesmo dia, o advogado Marcos Lacerda reenviou a Francisco
Barros Dias minuta da petição da ação rescisória com os acréscimos realizados após os apontamentos deste
(Id 2713708). Por fim, no dia no dia 17 de outubro de 2016, o advogado Marcos Lacerda enviou a Francisco
Barros a inicial e os Memoriais da Revisão criminal (Id 2713716).

Com o nítido propósito de que tudo referente ao processo de Jorge Luiz Costa de Oliveira passasse por
Francisco Barros Dias, o estagiário Ryan enviou a este, no dia 25/10/2016, petição em que se requeria ao
relator da referida Revisão Criminal o adiamento do julgamento do feito para a sessão do Pleno a se realizar
no dia 09/11/2016 (Id 2713718).

Também consta dos autos um e-mail enviado por Francisco Barros Dias ao seu filho Ivis Giorgio Tavares
Barros Dias com a seguinte determinação: "o memorial com a petição inicial da revisão para entregar nos
gabinetes  dos  desembargadores  do  Tribunal  com  exceção  dos  gabinetes  de  FERNANDO  BRAGA,
EDILSON NOBRE, CARLOS REBELO E VLADIMIR". Ao que Ivis Giorgio respondeu que os memoriais
estariam  sem  assinatura  e  que,  assim,  seriam  totalmente  desconsiderados  por  lá.  Solicitou,  então  que
Francisco Barros pedisse ao advogado para assinar, digitalizar e enviá-lo (Id 2713720). Aqui, percebe-se que,
apesar  de terem escritórios diferentes,  Ivis  Giorgio está  sempre participando de processos em que o pai
comanda toda a equipe de advogados, deixando, mais uma vez claro que a advocacia dele se entranhava com
a advocacia do pai e que ele tinha plena consciência da forma de atuação deste, através da exploração do seu
prestígio.  Percebe-se  que  cabia  a  Ivis  Giorgio  o  contato  com  desembargadores  entregando  diretamente
memorial com as peças processuais que queriam que fossem analisadas por eles.

Na busca e apreensão, deferida por este juízo e cumprida no escritório de advocacia de Francisco Barros
Dias, foi apreendido um envelope contendo cópia da Revisão Criminal (Item 20 do Auto de Apreensão nº
316/2017 - Id 2708801).

Some-se a tudo isso que restou comprovado com o afastamento do sigilo telefônico do réu Francisco Barros
Dias,  durante o período investigado, a existência de 96 (noventa e seis) ligações entre este e o terminal
cadastrado em nome do TRF da 5ª Região e utilizado pelo desembargador Edilson Pereira Nobre Júnior,
relator da referida Revisão Criminal (Id 2708779, Id 2708780, Id 2708781 e Id 2708787).

Para a realização de tal serviço, em pleno período de "quarentena" constitucional, Francisco Barros Dias
recebeu vultosa quantia de Jorge Luiz Costa de Oliveira. Há nos autos comprovação de transferências da
empresa CLC - Construtora Luiz Costa Ltda., de propriedade de Jorge Luiz, para a empresa Latosensu Escola
Jurídica Eireli,  e  posteriormente  para a  conta  do escritório  de advocacia  Barros  Advogados Associados,
perfazendo um total de R$ 281.000,00 (duzentos e oitenta e um mil reais).  Os dados constam do Caso Simba
001-MPF-002284-88 e Caso Simba 001-MPF-001912-07 (Id2708826 e seguintes e Id 2708880 e seguintes).

É importante ressaltar aqui a imprescindibilidade das medidas cautelares deferidas por este juízo ainda na
fase investigativa para apurar os graves indícios da prática dos crimes que foram apontados pelo Ministério
Público Federal, juntamente com os referidos pedidos de quebra. Com base na busca e apreensão realizada,
no afastamento do sigilo telemático, telefônico, bancário e fiscal dos investigados à época, foram colhidas
várias provas novas da prática de vários delitos capitaneados por Francisco Barros Dias. Na realidade, crimes
com  esta  envergadura,  em  que  as  práticas  delitivas  ocorrem  de  uma  forma  bem  mais  sofisticada  e
dissimulada, somente através de formas especiais de investigação é que se obtém a solidificação das provas.
Não é por outra razão o trabalho hercúleo da defesa dos réus em tachar de irregulares e ilegais as provas
colhidas através do deferimento das citadas medidas cautelares na tentativa de torná-las nulas.

Apesar  de  ter  sido  o  advogado  formalmente  cadastrado  para  atuar  na  Revisão  Criminal  nº
0802711-07.2016.4.05.0000,  e  apesar  de  ter  trocado várias  mensagens  eletrônicas  com Francisco  Barros
Dias,  passando  para  este  as  minutas  que  estavam sendo  elaboradas  a  fim de  obter  a  aprovação  para  o
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ajuizamento da demanda, não há elementos nos autos suficientes a comprovar que o acusado Marcos Lacerda
Almeida Filho praticou o crime de tráfico de influência em conjunto com Francisco Barros Dias.

Isso porque, após acurada análise dos autos, não restou comprovado que Marcos Lacerda estivesse ciente da
forma de atuação de Francisco Barros Dias junto aos seus clientes e aos seus antigos colegas de corte. Na
realidade, o que ficou comprovado é que Marcos Lacerda mantinha uma relação de trabalho com Francisco
Barros Dias, sendo advogado contratado deste, que não participava de captação de clientes, de negociação de
honorários advocatícios e nem de conversas e intermediações com membros do Tribunal Regional Federal da
5ª  Região.  Ou seja,  não restou comprovado pela acusação que o referido réu tinha ciência da forma de
atuação de Francisco Barros Dias, nos bastidores da corte, sobre os processos.

Em seu interrogatório prestado a este juízo (mídia acessível  através do endereço eletrônico constante da
certidão de Id 6492442), o acusado Marcos Lacerda Almeida Filho disse que era contratado do escritório de
Barros e que recebia salário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais. Contou que elaborava as peças e
trocava e-mails com Dr. Barros, que era quem fazia as correções e sugestões, mas era o próprio interrogando
quem minutava as peças. Relatou não conhecer a pessoa de Jorge Luiz Costa de Oliveira, que fez a peça de
Revisão Criminal segundo as orientações de Dr. Barros e que estudou os processos da revisão e elaborou a
peça. Reforçou que recebeu a incumbência e a executou, não tendo realizado qualquer contato com Jorge
Luiz e que nunca recebeu nada dele. Disse que recebia o seu salário e que nunca teve contato com qualquer
cliente no escritório.

Contou,  ainda,  ter  trabalhado  no  escritório  de  Dr.  Barros  de  janeiro  a  novembro  de  2016 e  que  nunca
desconfiou de nada errado. Explicou que saiu do escritório para assumir o cargo de controlador do município
de São Miguel do Gostoso/RN.

Relatou  não  saber  o  porquê  que  Dr.  Barros  não  assinava  as  peças  e  que  não  sabia  nem  o  prazo  da
"quarentena". Disse que assumiu aquilo naturalmente, como parte do seu trabalho, que não teve qualquer
dolo de praticar esses delitos, que não tinha conhecimento acerca dos honorários recebidos pelo escritório e
que nunca entrou em contato com qualquer desembargador, não sabendo dizer se Barros fez isso. Contou não
lembrar se o advogado Anderson lhe ajudou em alguma pesquisa no caso, mas que a peça foi elaborada pelo
interrogando, que redigiu tudo e passou para Dr. Barros e que o resultado da "arte" somente foi autorizado
por Barros.

Disse que nunca questionou o porquê de Dr. Barros não assinar as peças e que, por serem processos virtuais,
o token  era seu e achava que na procuração tinha o nome de Dr. Barros. Confirmou que o resultado foi
favorável ao réu e disse não saber se Dr. Barros mantinha contato com o Tribunal depois de se aposentar, que
ele  passava  a  maior  parte  do  tempo no  escritório  e  lá  ainda  trabalhavam as  pessoas  de  Rayan,  Raul  e
Anderson.

Disse que quem fazia contato com os clientes era Dr. Barros e que só fazia a execução do trabalho, não
trocava  qualquer  ideia  com os  clientes  e  que  eram matérias  unicamente  de  direito,  não  tendo  recebido
qualquer valor desses R$ R$ 281.000,00 (duzentos e oitenta e um mil reais).

Com efeito, o interrogatório do acusado Marcos Lacerda Almeida Filho parece bastante consistente e crível.
Não há elementos nos autos para comprovar que ele tivesse ciência do simulacro criado por Francisco Barros
Dias para explorar prestígio junto aos seus ex-colegas de corte. Na realidade, ao que parece, ele não teve
contato com o cliente,  não sabia nem quem era e apenas realizou o trabalho para o qual foi  contratado
(realização de minutas e pesquisas jurídicas), recebendo salário fixo para tanto, consoante exemplo do recibo
constante da fl. 03 do Id 3748599. Não há nos autos comprovação de que tenha recebido qualquer valor a
mais do escritório de Francisco Barros Dias para o trabalho na referida ação revisional. Ademais, o que se
extrai do interrogatório do réu Marcos Lacerda é que ele atuava como uma espécie de assessor de Francisco
Barros Dias, cabendo a este a correção de suas minutas e a aprovação para possível ajuizamento.
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É  bastante  razoável  e  crível  que  essa  atividade  de  Francisco  Barros  Dias,  que  atuava  ilegalmente  em
processos  da  competência  do  TRF  da  5ª  Região  em  pleno  período  de  impedimento  ("quarentena"
constitucional),  bem como a proximidade mantida com os seus ex-colegas,  não fosse compartilhada aos
advogados contratados de seu escritório, até mesmo pela ligação precária com os mesmos, e ficasse restrita
ao grupo mais próximo, como o seu filho e advogados que faziam a captação de clientes (como José Luiz).

Diante destas considerações, verifico que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de
exploração de prestígio  em relação ao acusado Francisco Barros Dias,  no presente  caso.  Quanto ao réu
Marcos Lacerda Almeida Filho, diante da não comprovação da presença do elemento subjetivo dolo, a sua
absolvição é medida que se impõe.

f)       Denúncia  (Ação  penal  originária  -  em favor  do  atual  prefeito  do  Município  de  Viçosa/RN
ANTÔNIO GOMES DE AMORIM ("TOINHO DO MIRAGEM") - ação penal originária proposta em
razão do Inquérito n.  3229-RN): entre o final  de 2016 e o ano de 2017,em Natal/RN e Recife/PE,
Francisco Barros Dias, na condição de ex-desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
Anderson Gurgel Dantas e Marcos Lacerda Almeida Filho, na qualidade de advogados, de modo livre,
consciente e voluntário, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, solicitaram e efetivamente
receberam  pelo  menos  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  de  Antônio  Gomes  de  Amorim,  Prefeito  do
Município de Viçosa/RN, a pretexto de, em desrespeito à "quarentena" prevista em relação ao ex-
magistrado no art. 95, parágrafo único, inciso V, da Constituição de 1988 e com base no prestígio de
que ele dispunha perante seus ex-colegas de magistratura, influírem nos desembargadores responsáveis
pelo julgamento da ação penal originária proposta no decorrer do Inquérito n. 3229-RN, em trâmite no
Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Restou comprovada nos autos, também, a atuação de Francisco Barros Dias de forma clandestina e oculta na
Ação  Penal  originária  nº  0000055-26.2013.4.05.8404,  proposta  no  TRF da  5ª  Região  pela  Procuradoria
Regional da República em face de Antônio Gomes de Amorim (Toinho do Miragem) e que tinha como
escopo apurar a prática do crime de desvio de recursos públicos (art. 1º, inciso I, do Decreto-lei nº 201/1967).

Consta dos autos um e-mail enviado pelo então estagiário Rayan para Francisco Barros Dias, no dia 29 de
setembro de 2016, encaminhando a Defesa Prévia em favor de Antônio Gomes de Amorim, bem como a
documentação relativa ao caso (Id 2713736).

No dia 20 de novembro de 2016, Francisco Barros Dias encaminhou um e-mail a Raul Rocha Chaves sobre
as  correções  que  deveriam  ser  feitas  na  Defesa  Prévia  a  ser  apresentada  nos  autos  da  Ação  Penal  nº
0000055-26.2013.4.05.8404. O e-mail tem o seguinte texto (Id 2713737):

Vamos fazer apenas algumas correções do texto como: no final do capítulo 3.1 esclarecer quem é o depoente
com falta  de experiência administrativa e  deixar  mais  clara a  conclusão do capítulo que está  imprecisa.
Depois, em mais de uma oportunidade existe a formativa de que o acusado era prefeito, quando a afirmativa
deve ser de que o acusado não era mais prefeito. Por último a parte do requerimento. Deve ser compatível
com o que foi argumentado. Não esqueça que o pedido deve ser feito com suas especificações. Vale tanto
para  o  processo  civil  como especialmente  para  o  penal.  Então,  primeiro  se  pede  o  não recebimento  da
denúncia por não ser o acusado legitimado passivo, não ter tido participação nos fatos e contra ele não existir
o mínimo de indício de autoria ou co-autoria. Depois, em atendimento ao princípio da eventualidade, seja
desclassificado o crime do art.  X para  o  y,  procedendo-se a  emendatio libelu.  Em seguida,  procedida a
emendatio  reconheça-se  a  prescrição  do  crime  pela  pena  em  abstrato,  declarando-se  a  extinção  da
punibilidade. Por último, vindo a ser ultrapassadas todas essas etapas deixe de receber a denúncia por não se
vislumbrar os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal de formar a justificar o seguimento da ação
penal. Para colocar os pedidos nessa ordem precisa mudar o item 3.1 para servo último tendo em vista que ele

Firefox https://pje.jfrn.jus.br/pje/Consulta/DetalheProcessoComum/documento...

46 of 95 02/08/2021 10:31



trata de análise do mérito quanto ao tipo legal. Ok

Barros

Também  consta  nos  autos  a  Defesa  Prévia  finalizada  e  que  foi  dirigida  ao  processo  nº
000055-26.2013.4.05.8404  (INQ3229-RN),  em  trâmite  no  TRF  da  5ª  Região,  e  cujo  relator  é  o
desembargador federal Paulo Machado Cordeiro. Na referida peça constam, ao final, como subscritores os
advogados Marcos Lacerda Almeida Filho e Anderson Gurgel Dantas (Id 2713735).

Na busca e apreensão realizada no escritório de Francisco Barros Dias, foi apreendida uma agenda na qual
havia registros referentes ao cliente Toinho Miragem, que se trata exatamente de Antônio Gomes de Amorim.
Verificou-se que constavam registros do esquema de pagamento referente ao ano de 2016: "Contrato com
Toinho Miragem - 20 x 5.000,00 - a partir de junho de 2016. Junho e julho 15x2. A partir de agosto =
5.000,00- em terreno 120.000,00" (Id 3748601).  Na página seguinte da agenda apreendida foi identificada
uma outra anotação referente ao esquema de pagamento parcelado referente  a  este  caso:  "Contrato com
Moinho da Miragem - 150.000,00; 20.000,00 - no dia 6/6 - 10.000,00 no dia 13/6 e 10.000,00 20/6 - o
restante 5.000,00 por mês a partir de 30/8/16". Já na agenda marrom, também apreendida no escritório de
Francisco Barros Dias, consta a seguinte anotação na parte de Doc's imobiliários: "10. Toinho Miragem (2
terr)", consoante se observa da fl. 04 do Id 3748604.

Desta forma, não restam dúvidas da prática do crime de exploração de prestígio por parte de Francisco Barros
Dias também no caso desta Ação Penal originária nº 0000055-26.2013.4.05.8404, proposta no TRF da 5ª
Região  pela  Procuradoria  Regional  da  República  em  face  de  Antônio  Gomes  de  Amorim  (Toinho  do
Miragem). Restou comprovado que ele atuou como um dos advogados no feito, de forma oculta em razão de
ainda estar no prazo de impedimento constitucional para advogar junto ao TRF da 5ª Região, exercendo um
papel de advogado chefe, que comandou toda o processo junto à sua equipe.

Com relação aos advogados Marcos Lacerda Almeida Filho e Anderson Gurgel Dantas, a compreensão não é
a mesma. Consoante explicitado nas alíneas anteriores, o que se percebe é que tais advogados mantiveram
com Francisco Barros Dias um vínculo empregatício, de subordinação, sendo advogados contratados de seu
escritório. Pelos interrogatórios dos referidos advogados contratados, eles não participavam da captação de
clientes,  dos  atendimentos  a  estes  e  muito  menos  das  negociações  acerca  dos  honorários  advocatícios.
Reconheceram encaminhar todo o trabalho que faziam (peças, pesquisas etc...) para a aprovação de seu então
chefe, Dr. Barros, e que atuaram como advogados nos acasos apontados pelo Ministério Público Federal.
Afirmaram, no entanto, a ausência do elemento subjetivo dolo na prática do crime de exploração de prestígio,
pois não sabiam da atuação de seu chefe nos bastidores, não tendo conhecimento da manutenção de estreita
relação, com ligações telefônicas frequentes, junto a alguns membros do Tribunal Regional federal da 5ª
Região.

Não há nos autos qualquer elemento alusivo ao recebimento de quantias consideráveis pelos acusados Marcos
Lacerda Almeida Filho e Anderson Gurgel Dantas a indicar que as suas participações no esquema criminoso.
Pelo contrário, o que se demonstrou foi que Marcos Lacerda recebia um salário mensal de R$ 5.000,00 (cinco
mil  reais)  e  que  Anderson  Gurgel  recebia  em conformidade  com a  realização  de  peças  processuais  ou
pesquisas jurisprudenciais, não recebendo valores que sugerissem suspeitas. O Ministério Público Federal se
apega  à  alegação  de  não  ser  crível  por  parte  de  tais  advogados  a  não  ciência  acerca  da  "quarentena"
constitucional de Dr. Barros, por serem bacharéis em direito, atuarem em processos complexos e em plena
atividade da advocacia. Apesar de não parecer crível tal sustentação, o certo é que mesmo que tivessem plena
ciência do impedimento de Francisco Barros Dias para atuar em tais processos, não há como afirmar, pelo
contexto fático e de provas juntados aos autos, que tivessem ciência de que Francisco Barros Dias praticava
deliberadamente  o  crime de  exploração  de  prestígio,  mantendo contato  com seus  ex-colegas  solicitando
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favores em processos em trâmite no TRF da 5ª Região. Não se comprovou que tais advogados tivessem
contato com os clientes, participassem da negociação dos honorários advocatícios e nem soubesse da atuação
de seu chefe nos bastidores do tribunal, junto aos seus ex-colegas.

Como já explicitado antes, o mais provável é que tais advogados, em razão da ligação de trabalho mais
precária  mantida com o chefe,  não tivessem participação na negociação e  não conhecessem a forma de
atuação de  Francisco Barros  Dias.  Some-se  a  isso  o  pouco tempo que trabalharam para  o  escritório  de
Francisco Barros Dias (Anderson Dantas - pouco mais de um ano -, e Marcos Lacerda - menos de um ano), o
que denota que não atuaram no escritório por tempo suficiente para ter plena consciência da forma de atuação
de Francisco Barros Dias.

Da análise dos dados bancários do escritório Barros Advogados Associados, evidencia-se o pagamento de
valores de Antônio Gomes de Amorim EPP para a conta do referido escritório em duas parcelas. A primeira
de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),  realizada  no  dia  08/08/2016.  Já  a  segunda  parcela  foi  transferida  em
02/09/2016, no valor de R$ 7.611,00 (sete mil, seiscentos e onze reais), consoante constam do Caso Simba
001-MPF-002284-88, Relatório Tipo 4.

Também consta dos autos que em janeiro de 2017 Francisco Barros Dias emitiu nota fiscal pelo escritório
Barros Advogados Associados, referente ao caso em questão, informando falsamente que os valores de R$
10.000,00 (dez mil reais) recebidos teriam sido pela prestação de serviços à empresa individual "para defesa,
acompanhamento,  recursos  e  acessoramento em ação ajuizada contra  ato  de  empresa  em que se  imputa
irregularidade  contratual"  (Id  2713741).  Consoante  bem  demonstrado  neste  tópico,  os  honorários
advocatícios recebidos não foram para a atuação em favor da pessoa jurídica, mas sim em favor da pessoa
física Antônio Gomes de Amorim em ação penal originária do TRF da 5ª Região. Será analisada em tópico
próprio a comprovação da prática do crime de falsidade ideológica por parte de Francisco Barros Dias em
razão da expedição da referida nota fiscal, que teve o precípuo propósito de ocultar a prática do crime de
exploração de prestígio.

Assim, após a acurada análise dos autos e dos interrogatórios dos réus Anderson Dantas e Marcos Lacerda,
que foram harmoniosos em indicar a forma de atuação de ambos no escritório de Francisco Barros Dias,
percebe-se que não há comprovação da prática do delito de exploração de prestígio por parte dos mesmos, de
forma que sua absolvição é medida que se impõe. Com relação ao acusado Francisco Barros Dias, restou
comprovado que, em mais um caso, praticou o crime de exploração de prestígio.

g)     Denúncia: Entre junho e julho de 2017, em Natal/RN e Recife/PE, Francisco Barros Dias,  na
condição de ex-desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª  Região,  e Ivis  Giorgio  Tavares
Barros Dias,  na  qualidade de  advogado,  de  modo livre,  consciente  e  voluntário,  em comunhão de
esforços e unidade de desígnios, solicitaram e receberam pelo menos R$ 4.617,07 (quatro mil, seiscentos
e dezessete reais e sete centavos), correspondentes a US$ 1.540,00 (mil, quinhentos e quarenta dólares
norte-americanos)  do  ex-Deputado  Federal  Henrique  Eduardo  Lyra  Alves,  a  pretexto  de,  em
desrespeito à "quarentena" prevista em relação ao ex-magistrado no art. 95, parágrafo único, inciso V,
da  Constituição  de  1988  e  com base  no  prestígio  de  que  ele  dispunha perante  seus  ex-colegas  de
magistratura,  influírem  nos  desembargadores  responsáveis  pelo  julgamento  de  habeas  corpus
impetrado em favor do ex-parlamentar, junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na Operação
Manus. Os valores foram recebidos por Francisco Barros Dias e Ivis Giorgio Tavares Barros Dias, de
modo  livre,  consciente  e  voluntário,  por  meio  de  ordem  de  pagamento  do  exterior,  em  favor  do
escritório Braga Barros Dias Advogados, como estratégia de ocultação e dissimulação da natureza,
origem,  localização,  disposição,  movimentação  ou  propriedade  de  bens,  direitos  ou  valores
provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, no caso o crime de exploração de prestígio.
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Consoante consta da denúncia, "a Operação Manus,  deflagrada em junho de 2017, trata basicamente dos
crimes  de  corrupção  passiva  e  lavagem  de  dinheiro  praticados  pelos  ex-Deputados  Federais  Eduardo
Cosentino da Cunha e Henrique Eduardo Lyra Alves, que solicitaram, aceitaram promessa nesse sentido e
efetivamente receberam vantagens indevidas, de forma oculta e disfarçada, por meio de doações eleitorais
oficiais e não oficiais, destinadas especialmente à campanha de Henrique Alves ao Governo do Estado do
Rio Grande do Norte em 2014, em razão da atuação política e parlamentar de ambos em favor dos interesses
de empreiteiras, que ofertaram e de fato pagaram os valores em questão". Segundo a inicial, "Francisco
Barros Dias foi contratado pelo principal envolvido nos fatos, o ex-Deputado Federal Henrique Eduardo
Lyra Alves,  para atuar em seu favor em Habeas Corpus  impetrado no Tribunal Regional Federal da 5a

Região.

Em que pesem os indícios iniciais no sentido de ter havido a contratação de Francisco Barros Dias para
auxiliar a defesa e influenciar os julgadores do HC interposto no TRF da 5ª Região em favor de Henrique
Eduardo Alves, após a instrução processual não restou comprovada a contratação de Francisco Barros Dias
para atuação no caso.

Apesar de ter sido comprovado no feito, especialmente após a vinda aos autos dos relatórios dos afastamentos
do sigilo telefônico e telemático, que houve contato de familiares de Henrique Eduardo Alves, especialmente
a filha Andressa Azambuja e a esposa Laurita Arruda, com o fim de que Francisco Barros atuasse na defesa
do ex-deputado federal, auxiliando o advogado Marcelo Leal, não há comprovação de que tal contratação
realmente se efetivou ou que Francisco Barros Dias teve atuação ostensiva no caso.

Conforme  Relatório  de  Análise  n.  010/2017-NIP/SR/PF/RN  (Id.  4058400.2713757),  foram  encontrados
diálogos de FRANCISCO BARROS DIAS mantidos com a esposa e a filha de HENRIQUE ALVES, nos dias
seguintes ao da prisão do ex-Deputado Federal. Em 07/06/2017, um dia após a prisão de Henrique Eduardo
Alves  em decorrência  da  Operação  "Manus",  a  esposa  Laurita  Arruda  iniciou  a  seguinte  conversa  com
BARROS por aplicativo de mensagens (WhatsApp):

LAURITA: "Bom dia, Dr Barros. É Laurita Arruda. Estava precisando falar com o senhor. O senhor teria um
tempo hoje? Tenho certa urgência.

BARROS: "Bom dia, tenho. Pode ser às 14 horas ou outro horário que poderemos combinar".

Na data subsequente, em 08/06/2017, eles novamente trataram do assunto:

LAURITA: "Já estou aqui na academia[da Polícia Militar, onde HENRIQUE ALVES se encontrava preso]. O
senhor vai poder vir? É Laurita. Recuperei meu chip".

BARROS: "Bom dia, Laurita. Esperei que você passasse logo aqui no escritório. Preciso saber o papel que
vou exercer. Ok".

Também na data de 08/06/2017, a filha de HENRIQUE ALVES, ANDRESSA AZAMBUJA, travou conversa
com FRANCISCO BARROS DIAS,  evidenciando que  a  conversa  se  tratava  da  possível  contratação de
Francisco Barros Dias para atuar no processo de Henrique Alves que culminou com a decretação de sua
prisão preventiva:

ANDRESSA: "Barros bom dia, é Andressa, que estive aí ontem com Laurita".

BARROS: Bom dia Andressa, não recebi ligação do Dr Marcelo [Leal, advogado regularmente constituído de
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Henrique Alves]. Preciso saber antes como vamos agir. Se Laurita puder passar no escritório antes das 10
horas seria bom. Ok".

ANDRESSA: "Laurita está chegando lá, será que você consegue ir lá agora pela manhã? Falei com Marcelo
ontem à noite, como ele chegou tarde de recife, ele me disse que teligaria hoje sem falta. Mas ele iria focar no
HC de lá pra dar entrada hoje tb".

BARROS: "Preciso primeiro definirmos meu papel. Sem ter alguma definição antes não tenho muito o que
falar. Ok".

ANDRESSA: "Já falamos com meu pai sobre você, concordou, e disse para falar com marcelo. Entendo.
Então vou ligar pro marcelo agora, e já peço pra ele te ligar, meu pai precisando ouvir alguém como você,
que passa essa tranquilidade que você nos passou ontem".

BARROS: "Pois é. Vamos definir as coisas para podermos trabalhar".

Consta dos autos que, na data de 08/06/2017, o advogado Marcelo Leal, contratado pelo ex-Deputado Federal
em  Brasília/DF,  manteve  contato  telefônico  com  o  ex-desembargador  federal  Francisco  Barros  Dias,
consoante índice 12864749 (Id 2713755). Na ocasião, Francisco Barros Dias não permitiu que se estendesse
a  conversa  por  aquela  linha  telefônica,  ao  argumento  de  que  a  ligação estava  falhando,  e  solicitou  que
falassem por outro número. Aqui, transparece uma tentativa de tornar oculta tal conversa e o receio de a
ligação estar sendo interceptada, como de fato estava. Abaixo, segue a transcrição da conversa:

SECRETÁRIA - Doutor Francisco?

FRANCISCO BARROS - Sim.

SECRETÁRIA - Boa tarde é Michela Vânia, eu sou secretaria do Doutor Benedito.. Oh perdão, Marcelo Leal
aqui de Brasília.

FRANCISCO BARROS - Pois não.

SECRETÁRIA - Ele gostaria de falar com o senhor, pode atendê-lo?

FRANCISCO BARROS - Pois não, tô aqui aguardando.

MARCELO LEAL - Alô?

FRANCISCO BARROS - Alô?

MARCELO LEAL - Doutor Francisco?

FRANCISCO BARROS - Diga ai Doutor, tudo bem?

MARCELO LEAL - Opa, tudo bom, como vai?

FRANCISCO BARROS- Tudo bem Doutor Marcelo, como estamos? Tudo em paz?

MARCELO LEAL - Então tá bom. Prazer falar com o senhor.

FRANCISCO BARROS - Igualmente.
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MARCELO LEAL -  Doutor  Francisco,  Eu tô  ligando porque a  família  de  Henrique entrou  em contato
sugerindo a contratação do senhor aí no Rio Grande do Norte.

FRANCISCO BARROS - Humrumm.

MARCELO LEAL - Quero dizer que pra mim é uma honra podemos trabalhamos juntos

FRANCISCO BARROS - Ah pois não.

MARCELO LEAL - É... Não coloquei qualquer impedimento nesse sentido, muito pelo contrário, é.. e...
Achei até que a questão já tivesse sido esclarecida no meu telefonema de ontem mas eu vejo agora que hoje
pela manhã... eu tô concentrado, preparando o habeas de Henrique aqui no...

FRANCISCO BARROS - É, o de Brasília.

MARCELO LEAL - aqui em Brasília, e tirei o meu telefona da minha sala porque acaba... Muitos jornalistas,
então eu deixei minha secretaria pra ela atender, e ela me trouxe agora, e vi que tem mensagem de whatssap
da  família  perguntando  se  eu  já  tinha  conversado  com o  senhor,  etc,  que  ele  tem...muito  agoniado,  eu
imaginei que a conversa que eu tive com eles ontem já fosse esclarecedora.

FRANCISCO BARROS - Certo.

MARCELO LEAL - ...Mas...É...É...Já que...

FRANCISCO BARROS - ...Olha, essa ligação... Alô...Doutor Marcelo

MARCELO LEAL - Alô...

FRANCISCO BARROS - Alô, a ligação tá cortando muito, eu poderia ligar aqui noutro telefone que esse
aqui tá cortando?

MARCELO LEAL - Claro, Claro.

FRANCISCO BARROS- Tá bom.

MARCELO LEAL - Telefone fixo.

FRANCISCO BARROS - É, melhor, tá bom, brigadão.

MARCELO LEAL - Tá obrigado

FRANCISCO BARROS- aguarda ai um pouquinho...

Os elementos acima colhidos demonstram que Francisco Barros Dias, deliberadamente, aceitava, de forma
oculta, atuar em casos junto ao órgão ao qual estava impedido em razão da "quarentena" constitucional (art.
95, V, da Constituição Federal) sem qualquer cerimônia junto à clientela. No caso da defesa de Henrique
Eduardo Alves, que o passo seguinte à prisão preventiva seria (e realmente foi) a impetração de Habeas
Corpus  junto  ao  Tribunal  Regional  Federal  da  5ª  Região,  questiona-se  como  Francisco  Barros  aceitou
negociar  com a família  do ex-parlamentar  preso e  ainda com o advogado formalmente  constituído para
acertar qual seria o seu papel no caso. Aqui, no mínimo, há uma irregularidade praticada pelo referido réu.

No entanto, apesar de tudo isso, não restou demonstrada, no caso, que a atuação de Francisco Barros Dias
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passou desse contato inicial com os familiares de Henrique Eduardo Alves e com o advogado Marcelo Leal.
Não restou comprovado que atuou no caso de alguma forma, que chegou a exigir honorários advocatícios
para  tanto  ou  que  transpareceu  que  sua  atuação  seria  a  de  influenciar  os  seus  ex-colegas  de  corte  no
julgamento do HC impetrado em favor do então custodiado.

Com  relação  à  possível  participação  do  acusado  Ivis  Giorgio  Tavares  Barros  Dias  no  referido  delito,
especialmente por ter enviado ao pai em 09/06/2017 arquivo contendo cópia digitalizada do HC em favor de
Henrique  Alves  na  Operação  "Manus",  bem  como  por  ter  recebido  ordem  bancária  do  exterior,  que,
inicialmente,  acreditava-se tratar  de conta bancária secreta em nome de Henrique Eduardo Alves,  restou
esclarecido que tais valores foram oriundos de honorários devidos pela pessoa de Fred Queiroz e transferidos
pelo irmão deste, Carlos Alexandre Queiroz, que reside na Nova Zelândia, por uma atuação de Ivis Giorgio
como advogado, consoante se observa dos documentos de Id 6964856 e Id 6964858).

Em seu interrogatório prestado a este juízo, Ivis Giorgio afirmou que enviou ao pai o arquivo contendo o HC
em favor de Henrique Eduardo Alves apenas por curiosidade e porque recebeu o arquivo em diversos grupos
de  WhatsApp  (mídia  acessível  através  do  endereço  eletrônico  constante  do  Id  6492442),  o  que  é  um
argumento crível.

Desta forma, tendo em vista que os elementos trazidos aos autos foram somente relativos a uma sondagem
sobre a possível participação de Francisco Barros Dias no processo em favor de Henrique Eduardo Alves,
não existindo provas sólidas e concretas da real prática do crime de exploração de prestígio por parte de
Francisco Barros Dias e de Ivis Giorgio Tavares Barros Dias, a absolvição de ambos neste caso é medida que
se impõe.

II.2.1.2 - Da análise estrutural do crime de exploração de prestígio (art. 357 do Código Penal)

Na espécie, a conduta dos autores do crime é típica, no sentido formal, correspondendo perfeitamente ao tipo
penal descrito no art. 357 do Código Penal, uma vez que, de fato, os réus FRANCISCO BARROS DIAS,
IVIS  GIORGIO  TAVARES  BARROS  DIAS,  JOSE  LUIZ  CARLOS  DE  LIMA  e  GLEYDSON
FIRMINO  DA  SILVA  solicitaram  e  receberam  dinheiro  a  pretexto  de  influir  em  membros  do  poder
judiciário.

A tipicidade material decorre da lesão ou ameaça de lesão da conduta ao bem jurídico tutelado, no caso, a
administração da justiça.

O elemento subjetivo do tipo, o dolo, também está presente nas condutas dos citados réus, uma vez que os
elementos fático-probatórios deixam ver que os autores do delito possuíam consciência da conduta e do
resultado, assim como apontam que eles tinham vontade livre e consciente de realizar a conduta.

A tipicidade, uma vez constatada, já carrega um indício de ilicitude. Essa ilicitude (ou antijuridicidade) deve
ser entendida como a relação de contrariedade entre a conduta do agente e o ordenamento jurídico, que se dá
quando não concorrem quaisquer das causas de exclusão da ilicitude, sejam as legais do art. 23 do CP, sejam
quaisquer outras causas que a doutrina chama de supralegais, como é o caso dos autos.

A culpabilidade dos réus, por sua vez, decorre do fato de serem eles penalmente imputáveis à época dos
fatos,  de  ser-lhes  exigível  conduta  diversa  daquela  que  adotaram,  bem  como  por  serem,  não  só
potencialmente, mas também efetivamente conscientes da ilicitude de sua conduta. Em razão disso, incide
sobre ela um juízo de reprovabilidade que tem como consequência a imposição de uma sanção, de uma pena,
como resposta estatal aos desvios de conduta por eles praticados.

II.2.1.3 - Da fixação do valor mínimo decorrente dos prejuízos ocasionados
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O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n.º 11.719, de 20 de junho de 2008,
prescreve que deve constar da sentença condenatória a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos
causados pelo delito.

O nosso direito penal, seguindo a ótica dos Estados democráticos ou estruturados sob a forma dos ideais
democráticos, possui atuação fragmentária no sistema normativo, de modo que só passa a se ocupar de uma
conduta  considerada  ilícita  quando  a  sanção  prevista  pelos  demais  ramos  cíveis  não  é  suficiente  como
resposta para fins de manutenção ou restauração da vida dentro dos padrões mínimos de harmonia.

Dessa forma, toda conduta tipificada como ilícito criminal é, igualmente, um ilícito de ordem cível, de modo
que, além da sanção penal, cabe a imposição do direito de reparação dos danos. Daí por que a presença no
Código  Penal  Brasileiro  de  dispositivo  prevendo  como  um  dos  efeitos  da  condenação,  tornar  certa  a
obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art. 91, inciso I, Código Penal).

Veja-se a redação dada ao inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei n.º 11.719/2008: "Art.
387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

No caso dos autos, percebo que não deve ser fixado valor algum para reparação dos danos causados, uma vez
que esse tipo de delito não causa dano material a ninguém e o dano causado ao bem jurídico protegido é de
ordem moral, incidindo sobre a imagem pública da Justiça Federal, mais precisamente, sobre a imagem do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região e dos seus componentes, valor incomensurável que não se pode
ponderar em termos monetários.

Quanto aos valores pagos pelos clientes ao advogado Francisco Barros Dias, a rigor, não se pode afirmar que
constituam danos sofridos por eles, visto que os serviços, ainda que ilícitos, foram efetivamente prestados,
tanto que muitos deles tiveram absoluto sucessos em suas demandas.

Isto posto, deixo de fixar qualquer valor indenizatório, no presente caso.

II.2.2 - Do Crime de Falsidade Ideológica

II.2.2.1 - Da Materialidade e da autoria delitivas

O Parquet Federal denunciou, ainda, os acusados FRANCISCO BARROS DIAS, IVIS GIORGIO TAVARES
BARROS  DIAS,  EDVALDO  FAGUNDES  DE  ALBUQUERQUE,  NOARA  RENEA  VIEIRA  DE
ALENCAR  BARROS  DIAS,  MARCOS  LACERDA  ALMEIDA  FILHO  e  ANDERSON  GURGEL
DANTAS, pela prática do crime previsto no art. 299, parágrafo único, ou no art. 304 do Código Penal.

O art. 299 do Código Penal assim dispõe:

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou
fazer  inserir  declaração falsa ou diversa da que devia ser  escrita,  com o fim de prejudicar  direito,  criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa,
de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.    

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a
falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.
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Já o art. 304 do Código Penal dispõe acerca do crime de uso de documento falso, in verbis:

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

O delito de falsidade ideológica possui como núcleo do tipo os verbos omitir, inserir, fazer inserir. Os objetos
das condutas devem ser declarações relevantes a constar em documentos públicos e particulares. Na falsidade
ideológica não há alteração do aspecto material do documento, este é todo verdadeiro, no entanto contém
uma informação falsa inserida nele, a falsidade de ideia.

Acrescente-se, ainda, que o sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, já, o sujeito passivo é o Estado e,
em segundo plano, a pessoa que for prejudicada pela falsificação. Registre-se que o dolo genérico do delito
de falsidade ideológica crime de ação múltipla, pois diversas são as ações nucleares típicas previstas é a
vontade livre e consciente de praticar uma das condutas definidas no tipo penal. Todavia, observa-se também
na descrição do delito a exigência de um fim especial, o dolo específico, consistente na intenção de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Não se pune a forma culposa.

Trata-se de crime comum (aquele que pode ser cometido por qualquer pessoa); formal (delito que não exige,
para sua consumação, a ocorrência de resultado naturalístico); comissivo (o verbo implica em ação), na forma
"inserir" e "fazer inserir", e omissivo (o verbo indica abstenção), na modalidade "omitir"; instantâneo (cuja
consumação não se prolonga no tempo, dando-se em momento determinado) e admite tentativa.

No caso em exame, será feita uma análise da possível prática do crime de falsidade ideológica em duas
etapas: na primeira, será analisada a possível prática do delito em razão da emissão de notas fiscais falsas por
parte  de  empresas  que  teriam  firmado  contrato  de  prestação  de  serviços  educacionais  com  a  empresa
Latosensu Escola Jurídica, de propriedade da esposa de Francisco Barros Dias, Noara Régia. Na segunda
etapa, será analisada a possível prática do crime de falsidade ideológica em razão da omissão dolosa em
procurações juntadas em processos judiciais em trâmite no TRF da 5ª Região, com o fito de esconder que
Francisco Barros Dias atuava como advogado dos clientes.

a)      Emissão de Notas Fiscais consignando falsamente que o serviço prestado por Francisco Barros Dias
teria sido de ensino em área do Direito, através da empresa Latosensu Escola Jurídica, sendo que tais valores
foram recebidos a título de honorários advocatícios:

Segundo consta da denúncia, "durante as investigações, em razão de requisição de informações do órgão
ministerial, dirigida a uma das empresas de Edvaldo Fagundes de Albuquerque, no sentido de esclarecer o
motivo para pagamentos efetuados em 21/08/2015 em favor da Latosensu Escola Jurídica, Francisco Barros
Dias  e  Noara  Renea  Vieira  de  Alencar  Barros  Dias,  em  02/09/2016,  em  Natal/RN,  de  modo  livre,
consciente e voluntário, emitiram a nota fiscal n. 231 em nome da empresa, consignando falsamente que os
serviços prestados teriam consistido em "orientação, explicação, estudo e análise acadêmica em matéria de
processo administrativo e judicial tributário, dirigido ao corpo jurídico da empresa", quando na realidade se
tratou de serviços advocatícios ilícitos, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante no caso. Em
07/10/2016, Edvaldo Fagundes de Albuquerque, livre, consciente e voluntariamente, usou o documento
ideologicamente  falso  em  questão,  perante  a  Procuradoria  da  República  no  Rio  Grande  do  Norte,  em
Natal/RN, no curso do Procedimento Investigatório Criminal n. 1.28.000.001709/2016-61".

Assim, teriam Francisco Barros Dias e Noara Renea Vieira de Alencar Barros Dias praticado o crime previsto
no art. 299, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal. Já Edvaldo Fagundes de Albuquerque teria
praticado o crime previsto no art. art. 304, combinado com o art. 299, ambos do Código Penal.
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Analisando detidamente a Nota Fiscal nº 231 (Id2713880), emitida pela Latosensu Escola Jurídica Eireli,
verifica-se que tal  documento foi  emitido em 28 de setembro de 2016 relativo a um suposto serviço de
orientação e análise acadêmica na área de processo administrativo e tributário no valor total de R$ 30.000,00
(trinta mil reais).  Tal documento foi juntado pela empresa Henrique Lage Salineira do Nordeste S/A, de
propriedade de Edvaldo Fagundes de Albuquerque, ao Procedimento nº 1.28.000.001709/2016-61 que estava
em trâmite na Procuradoria da República do RN e serviria para comprovar repasses feitos por tal empresa à
conta  da  referida  escola  jurídica.  Ocorre  que  tal  nota  fiscal  somente  foi  emitida  após  a  requisição  de
explicações  por  parte  do  Ministério  Público  Federal.   As  transferências  bancárias  são  do  ano  de  2015,
enquanto que a nota fiscal por parte da empresa Latosensu somente foi emitida após a requisição ministerial,
denotando se tratar  de nota fiscal  fictícia,  criada com o propósito de ocultar  os verdadeiros motivos do
repasse de valores (Id 2713880).

Ademais, em diligência de busca e apreensão no escritório advocatício de Francisco Barros Dias, realizada
pela Polícia Federal com base em autorização expedida por este juízo, foi apreendido um envelope contendo
cópia da resposta enviada pela Henrique Lage Salineira do Nordeste S/A à Procuradoria da República no Rio
Grande,  evidenciando  o  envolvimento  direto  de  Francisco  Barros  Dias  na  elaboração  do  documento
ideologicamente falso em questão. Trata-se do Item 24 do Auto de Apreensão n. 316/2017 (Id 3748593 e fls.
17/18 do Id 3748601).

Some-se a tudo isso que restou comprovado que Francisco Barros Dias advogou de forma ilegal e clandestina
em favor de Edvaldo Fagundes de Albuquerque e de seus familiares, exatamente no mesmo período destas
transferências bancárias, consoante explicitado no ponto II.2.1 "c".

Deste  modo,  não  restam dúvidas  de  que  Francisco  Barros  Dias  em conjunto  com a  sua  esposa  Noara
ReneaVieira de Alencar Barros Dias fabricaram a Nota Fiscal nº 231 com informações inverídicas (fl. 16 do
Id 2713880), enquanto que Edvaldo Fagundes de Albuquerque apresentou tal documento ideologicamente
falso, consciente e voluntariamente, ao Ministério Público Federal, nos autos do Procedimento Investigatório
Criminal n. 1.28.000.001709/2016-61. Assim, Francisco Barros Dias e Noara Renea Vieira de Alencar Barros
praticaram o crime previsto no art. 299 do Código Penal (inserir em documento particular - nota fiscal -
declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante). Já Edvaldo Fagundes de
Albuquerque praticou o crime de uso de documento particular ideologicamente falso (art. 304 c/c art. 299,
ambos do Código Penal).

Também consta da denúncia que "durante as investigações, em razão de requisição de informações do órgão
ministerial,  dirigida à Construtora Luiz Costa Ltda.,  no sentido de esclarecer o motivo para pagamentos
efetuados no ano de 2015 em favor da Latosensu Escola Jurídica, Francisco Barros Dias, Noara Renea
Vieira de Alencar Barros Dias e Jorge Luiz Costa de Oliveira, em Natal/RN, de modo livre, consciente e
voluntário, elaboraram contrato de prestação de serviços entre ambas as empresas, datado de 03/06/2015,
consignando falsamente  que os  serviços  prestados  teriam consistido  genericamente  em "treinamento  em
desenvolvimento profissional e gerencial tudo conforme solicitação", quando, na realidade, consistiam em
serviços advocatícios ilícitos, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante no caso. Em 13/09/2016,
Jorge Luiz Costa de Oliveira, livre, consciente e voluntariamente, usou o documento ideologicamente falso
em questão,  perante  a  Procuradoria  da  República  no  Rio  Grande  do  Norte,  em Natal/RN,  no  curso  do
Procedimento Investigatório Criminal n. 1.28.000.001709/2016-61".

Consta dos autos (Id 2713721) o contrato firmado entre a Construtora Luiz Costa Ltda. e a Latosensu Escola
Jurídica com o objeto de prestação de serviços de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
pelo prazo de 06 (seis) meses - 03 de junho de 2015 a 03 de novembro de 2015, pelo montante de R$
180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dividido em seis parcelas. Tal contrato teria sido assinado na data de
03 de junho de 2015. Várias notas fiscais foram expedidas pela Latosensu Escola Jurídica acerca do suposto
serviço prestado.
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Ocorre  que  se  verificou  nas  investigações  que  foram  transferidos  pela  Construtora  Luiz  Costa  Ltda.,
incialmente  para  a  conta  bancária  da  Latosensu  Escola  Jurídica  Eireli  e  posteriormente  para  conta  do
escritório jurídico Barros Advogados Associados, no período de 07/08/2015 a 29/08/2016, a quantia de R$
281.000,00 (duzentos e oitenta e um mil reais). Assim, a realização de transferências para a Escola Jurídica e
posteriormente para o escritório de Francisco Barros Dias,  somado ao fato da comprovação de que este
advogou clandestinamente em processo criminal (Revisão Criminal nº 802711-07.2016.4.05.00) em favor de
Jorge Luiz Costa de Oliveira, conduzem à conclusão de que o contrato firmado entre as partes a respeito de
serviços de treinamento jurídico é fictício e criado para ocultar serviços irregulares de advocacia.

Merece ser pontuada a conclusão a que chegou o Relatório de Análise de Material Apreendido (Nº 0012/2017
- NIP/SR/PF/RN), acostado ao Id 3748600. Na ocasião, a equipe de inteligência da polícia federal constatou
que as notas fiscais emitidas pela Latosensu Escola Jurídica Eireli em favor da Phoenix Empreendimentos
Ltda., Camanor Produtos Marinhos Ltda. e Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, têm a
descrição dos serviços prestados de forma detalhada, especificando temas, datas e locais. Enquanto que as
notas fiscais referentes aos serviços supostamente prestados à Construtora Luiz Costa Ltda. foram muito
generalistas, não especificando os temas, as datas e os locais das aulas.

Consta,  ainda,  da denúncia que Francisco Barros Dias,  agindo livre,  consciente  e  voluntariamente,  em
janeiro de 2017, em Natal/RN, praticou o crime de falsidade ideológica de documento particular, previsto no
art. 299 do Código Penal, ao emitir nota fiscal, pelo escritório Barros Advogados Associados, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com falsa descrição da atividade desempenhada, como se tratasse de prestação
de  serviços  à  empresa  individual  Antônio  Gomes  de  Amorim Microempresa  em razão  de  uma suposta
questão contratual ("Terceira parcela de honorarios advocatícios para defesa, acompanhamento, recursos e
acessoramento em ação ajuizada contra  ato  de  empresa em que se  imputa irregularidade contratual"),
alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante no caso, inclusive como estratégia de ocultação e
dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, no caso o crime de exploração de prestígio.

A referida Nota Fiscal foi emitida na data de 09 de janeiro de 2017 (Nº 58), conforme se constata do Id
2713741. Ocorre que, consoante já restou detalhadamente fundamentado nestes autos, no tópico II.2.1 "e",
esses valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foram pagos em favor de Francisco Barros Dias em razão da
prestação de serviços ocultos de advocacia perante o TRF da 5ª Região, nos autos da ação penal originária nº
0000055-26.2013.4.05.8404, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Antônio Gomes de Amorim
para apurar a possível prática do crime de desvio de recursos públicos (art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº
201/1967).  Ou seja,  restou comprovado nos autos que tais  valores foram pagos pela empresa individual
Antônio Gomes de Amorim Microempresa não para prestar defesa em processo de interesse de tal empresa,
mas sim para pagar honorários advocatícios em processo criminal da competência do TRF da 5ª Região, no
qual  Francisco  Barros  Dias  estava  impedido  de  atuar  como  advogado  em  razão  da  "quarentena"
constitucional,  sendo  a  contratação  do  réu  por  Antônio  Gomes  de  Amorim  decorrente  da  prática  de
exploração de prestígio pelo ex-desembargador.

Deste modo, constata-se que o exercício ilegal da advocacia por Francisco Barros Dias junto ao TRF da 5ª
Região, em pleno período de "quarentena" constitucional,  culminou com a prática do crime de falsidade
ideológica no momento em que, auxiliado ou não pela acusada Noara Renea Vieira de Alencar Barros Dias,
fabricou documentos para ocultar o recebimento de honorários advocatícios por atuação irregular. Já Edvaldo
Fagundes de Albuquerque e Jorge Luiz Costa de Oliveira apresentaram tais documentos fictícios aos autos de
Procedimento Investigatório Criminal instaurado pela Procuradoria da República em Natal/RN.

Em conclusão, percebe-se que Francisco Barros Dias praticou o crime de falsidade ideológica em 3 ocasiões,
sendo em duas delas em conjunto com a sua esposa Noara Renea Vieira de Alencar Barros Dias.  Já os
acusados Edvaldo Fagundes de Albuquerque e Jorge Luiz Costa de Oliveira apresentaram, cada um, um
documento  ideologicamente  falso  em  autos  de  Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  pela
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Procuradoria da República em Natal/RN.

b)     Omissão em documentos particulares como procurações e petições usadas perante o Tribunal Regional
Federal da 5a Região, informação ou declaração que deles deveria constar, consistente no exercício de fato da
advocacia  por  parte  de  Francisco Barros  Dias,  alterando  a  verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante,
encobrindo o desempenho de atividade ilícita por parte deste:

Segundo consta da denúncia, houve a prática do crime de falsidade ideológica ao não constar em petições
iniciais e nem em procurações de processos em trâmite no TRF da 5ª Região declaração que deveria constar
em tais documentos, a saber: o exercício da advocacia por parte de Francisco Barros Dias.

Relata  a  denúncia  que  "no  Processo  n.  0805101-47.2016.4.05.0000  e  no  Processo  n.
0805728-51.2016.4.05.0000,  Ivis  Giorgio  Tavares  Barros  Dias  e  Anderson Gurgel  Dantas  figuraram
formalmente como únicos advogados de Maria José de Oliveira e Josifran Lins de Medeiros, recebendo
procurações e assinando petição, o que ocultou a atuação efetiva e indevida de Francisco Barros Dias.
Todos eles omitiram, nesses casos, em documentos particulares como procurações e petições usadas perante o
Tribunal Regional Federal da 5a Região, informação ou declaração que deles deveria constar, consistente no
exercício  de  fato  da  advocacia  por  parte  de  Francisco  Barros  Dias,  alterando  a  verdade  sobre  fato
juridicamente relevante, encobrindo o desempenho de atividade ilícita".

Acrescentou que "no Processo n. 0802711-07.2016.4.05.000, Marcos Lacerda Almeida Filho e Anderson
Gurgel Dantas figuraram formalmente como únicos advogados de Jorge Luiz Costa de Oliveira, recebendo
procuração e assinando petições, o que ocultou a atuação efetiva e indevida de Francisco Barros Dias.
Todos eles omitiram, nesse caso, em documentos particulares como procuração e petições usadas perante o
Tribunal Regional Federal da 5a Região, informação ou declaração que deles deveria constar, consistente no
exercício  de  fato  da  advocacia  por  parte  de  Francisco  Barros  Dias,  alterando  a  verdade  sobre  fato
juridicamente relevante, encobrindo o desempenho de atividade ilícita".

Por fim, relatou a denúncia que "Francisco Barros Dias, Anderson Gurgel Dantas e Marcos Lacerda Almeida
Filho,  entre  o  final  de  2016  e  o  ano  de  2017,  em  Natal/RN  e  Recife/PE,  agindo  livre,  consciente  e
voluntariamente,  em  comunhão  de  esforços  e  unidade  de  desígnios,  ao  omitirem,  em  documentos
particulares, tais como procuração e petições usadas no curso da ação penal ajuizada com base no Inquérito n.
3229/RN, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 5a Região, informação ou declaração que deles
deveria constar, consistente no exercício de fato da advocacia por parte de Francisco Barros Dias, alterando a
verdade sobre fato juridicamente relevante, encobrindo o desempenho de atividade ilícita".

Em que pesem os argumentos lançados pelo Ministério Público Federal no sentido de tipificar tais condutas
como falsidade ideológica, percebo que não merece acolhimento o pleito ministerial.

Aqui, não se enxerga a materialidade delitiva do art. 299 do Código Penal Brasileiro. Isso porque a advocacia
é uma atividade de natureza complexa. O fato de uma equipe de advogados atuar em um processo e somente
um ou dois advogados assinarem a petição ou constarem na procuração não implica na prática do crime de
falsidade  ideológica.  O  exercício  da  advocacia  é  muito  amplo,  e  contempla  vários  aspectos,  como
atendimento e suporte a clientes, elaboração de peças processuais, acompanhamento processual. Inclui-se na
organização de escritórios de advocacia a administração de como vai  se dar cada etapa da prestação do
serviço advocatício e qual advogado irá acompanhar cada passo. Assim, o fato de Francisco Barros Dias não
constar nas procurações juntadas aos autos dos processos em trâmite no TRF da 5ª Região e nem ter assinado
as petições de referidos processos, não conduz à conclusão da prática do crime de falsidade ideológica. Da
mesma forma, o fato de não ter assinado as procurações não implica em dizer que não advogou nos casos
pontuados. Deste modo, o fato imputado pelo Ministério Público Federal não necessariamente se tipifica com
crime.
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Na realidade, a ausência de atuação formal de Francisco Barros Dias em processos em trâmite no TRF da 5ª
Região,  nos  quais  estava  impedido  de  atuar  explicitamente  em  razão  de  "quarentena"  prevista
constitucionalmente, fez parte da ocultação do seu exercício advocatício e como contexto para a prática do
crime de exploração de prestígio acima pontuado. Tal fato, analisado em conjunto com os demais elementos
trazidos aos autos pelo Ministério Público Federal, conduziram à certeza de que, muito embora impedido de
atuar, Francisco Barros Dias exerceu a advocacia clandestinamente e se utilizava deliberadamente do seu
prestígio como ex-desembargador para angariar clientes e obter tratamento diferenciado entre os seus pares.
O raciocínio que aqui se tem é exatamente no sentido de que o que Francisco Barros Dias fez foi o exercício
da advocacia mesmo sendo impedido para tanto,  ao atender clientes,  negociar  honorários advocatícios e
gerenciar a feitura de minutas de peças processuais. Isso faz parte do exercício da advocacia, assim como
peticionar nos autos e fazer acompanhamentos processuais.

Em conclusão, o fato de o nome de Francisco Barros Dias não constar em petições iniciais e em procurações
relativas a feitos em trâmite no TRF da 5ª Região, por si só, não constitui a prática do crime de falsidade
ideológica. No caso, tal contexto foi uma ponte para a prática do delito de exploração de prestígio.

Diante do ora exposto, entendo que não  houve a prática de crime de falsidade ideológica por parte dos
acusados Francisco Barros Dias, Ivis Giorgio Tavares Barros Dias, Anderson Gurgel Dantas e Marcos
Lacerda  Almeida  Filho  em  razão  do  fato  de  inexistir  nas  procurações  e  petições  processuais  a
informação de que Francisco Barros Dias atuava como advogado.

II.2.2.2 - Da análise estrutural do crime

Na espécie, a conduta dos autores do crime é típica, no sentido formal, correspondendo perfeitamente ao tipo
penal descrito no art. 299 do Código Penal, uma vez que, de fato, o réu Francisco Barros Dias praticou o
crime de falsidade ideológica em 3 ocasiões, sendo em duas delas em conjunto com a sua esposa Noara
Renea Vieira de Alencar Barros Dias, ao fabricarem documentos para ocultar o recebimento de honorários
advocatícios por atuação irregular. Já os acusados Edvaldo Fagundes de Albuquerque e Jorge Luiz Costa de
Oliveira  apresentaram  documentos  ideologicamente  falsos  em  Procedimento  Investigatório  Criminal
instaurado pelo Ministério Público Federal.

A tipicidade material decorre da lesão ou ameaça de lesão da conduta ao bem jurídico tutelado, no caso, a fé
pública.

O elemento subjetivo do tipo, o dolo, também está presente nas condutas dos réus, uma vez que os elementos
fático-probatórios deixam ver que os autores do delito possuíam consciência da conduta e do resultado, assim
como apontam que eles tinham vontade livre e consciente de realizar a conduta.

A tipicidade, uma vez constatada, já carrega um indício de ilicitude. Essa ilicitude (ou antijuridicidade) deve
ser entendida como a relação de contrariedade entre a conduta do agente e o ordenamento jurídico, que se dá
quando não concorrem quaisquer das causas de exclusão da ilicitude, sejam as legais do art. 23 do CP, sejam
quaisquer outras causas que a doutrina chama de supralegais, como é o caso dos autos.

A culpabilidade dos réus, por sua vez, decorre do fato de serem eles penalmente imputáveis à época dos
fatos,  de  ser-lhes  exigível  conduta  diversa  daquela  que  adotaram,  bem  como  por  serem,  não  só
potencialmente, mas também efetivamente conscientes da ilicitude de sua conduta. Em razão disso, incide
sobre ela um juízo de reprovabilidade que tem como consequência a imposição de uma sanção, de uma pena,
como resposta estatal aos desvios de conduta por eles praticados.

II.2.2.3 - Da fixação do valor mínimo decorrente dos prejuízos ocasionados

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n.º 11.719, de 20 de junho de 2008,

Firefox https://pje.jfrn.jus.br/pje/Consulta/DetalheProcessoComum/documento...

58 of 95 02/08/2021 10:31



prescreve que deve constar da sentença condenatória a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos
causados pelo delito.

O nosso direito penal, seguindo a ótica dos Estados democráticos ou estruturados sob a forma dos ideais
democráticos, possui atuação fragmentária no sistema normativo, de modo que só passa a se ocupar de uma
conduta  considerada  ilícita  quando  a  sanção  prevista  pelos  demais  ramos  cíveis  não  é  suficiente  como
resposta para fins de manutenção ou restauração da vida dentro dos padrões mínimos de harmonia.

Dessa forma, toda conduta tipificada como ilícito criminal é, igualmente, um ilícito de ordem cível, de modo
que, além da sanção penal, cabe a imposição do direito de reparação dos danos. Daí por que a presença no
Código  Penal  Brasileiro  de  dispositivo  prevendo  como  um  dos  efeitos  da  condenação,  tornar  certa  a
obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art. 91, inciso I, Código Penal).

Veja-se a redação dada ao inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei n.º 11.719/2008: "Art.
387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

No caso dos autos,  entretanto, não há como se quantificar qualquer valor financeiro relativo ao prejuízo
causado ao Erário na prática do crime de falsidade ideológica, razão pela qual deixa este juízo de fixar valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

II.2.3 -Do Crime de Lavagem de Capitais (art. 1º, I, da Lei nº 9.613/1998)

II.2.3.1 - Da Materialidade e da autoria delitivas

Consoante consta da denúncia, o acusado Francisco Barros Dias, atuando também de modo livre, consciente
e voluntário, inclusive por intermédio da empresa Latosensu Escola Jurídica, constituída formalmente em
nome de  Noara  Renea Vieira  de  Alencar  Barros  Dias,  sua  esposa,  mas  de  fato  a  ele  pertencente,  entre
09/07/2015 e 29/08/2016, em Natal/RN, ao receber valores referentes a honorários advocatícios dos clientes
Edvaldo Fagundes de Albuquerque e Jorge Luiz Costa de Oliveira, com base em contratos fictícios subscritos
inclusive por Noara Renea Vieira de Alencar Barros Dias, como estratégia de ocultação e dissimulação da
natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  ou  propriedade  de  bens,  direitos  ou  valores
provenientes do crime de exploração de prestígio, praticou, com a participação livre, consciente e voluntária
de Noara Renea Vieira de Alencar Barros Dias, de Edvaldo Fagundes de Albuquerque e de Jorge Luiz
Costa de Oliveira, o delito de lavagem de dinheiro, em concurso de pessoas, descrito no art. 1o da Lei n.
9.613/1998, combinado com o art. 29 do Código Penal.

Consta, ainda, da inicial que Francisco Barros Dias, ao emitir nota fiscal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), pelo escritório Barros Advogados Associados, referente ao serviço de advocacia prestada para Antônio
Gomes  de  Amorim,  nos  autos  da  ação  penal  originária  decorrente  do  Inquérito  nº  3229/RN,  com falsa
descrição da atividade desempenhada, como se se tratasse de prestação de serviços à empresa individual
Antônio Gomes de Amorim Microempresa em razão de uma suposta questão contratual ("Terceira parcela de
honorários advocaticios para defesa, acompanhamento, recursos e acessoramento em acao ajuizada contra
ato de empresa em que se imputa irregularidade contratual"), alterando a verdade sobre fato juridicamente
relevante no caso, inclusive como estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente,
de infração penal,  no caso o crime de exploração de prestígio, praticou o delito de lavagem de dinheiro
descrito no art. 1o da Lei n. 9.613/1998.

Também consta na exordial acusatória que entre 17/09/2015 e 20/06/2016, os valores pagos por Francisco
Gilson  de  Oliveira  a  título  de  honorários  advocatícios  nas  apelações  criminais  ACR 10559-RN e  ACR
13883/RN foram recebidos por Francisco Barros Dias em espécie, sendo posteriormente objeto de depósitos
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não identificados,  em conta  bancária  do escritório  Barros  Advogados Associados,  como estratégia  livre,
consciente  e  voluntária  de  ocultação  e  dissimulação  da  natureza,  origem,  localização,  disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração
penal, no caso o crime de exploração de prestígio.

Por fim, descreveu a denúncia que Francisco Barros Dias e Ivis Giorgio Tavares Barros Dias, de modo
livre, consciente e voluntário, praticaram o crime de lavagem de capitais em relação à Operação "Manus" ao
receberem parte dos honorários advocatícios por meio de ordem de pagamento do exterior,  em favor do
escritório Braga Barros Dias Advogados, como estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal, no caso o crime de exploração de prestígio.

O tipo previsto no art. 1º, I, da Lei nº 9.613/98, assim descreve:

Art. 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

Embora o delito de lavagem de dinheiro tenha como pressuposto o crime antecedente, é ele autônomo, com
processamento e julgamento independente da prévia apuração e julgamento do delito antecedente, bastando
que a denúncia seja instruída com indícios suficientes da existência deste (art. 2º, §1º, da Lei nº 9.613/98).
Impende mencionar que o núcleo do tipo básico do delito de lavagem de capitais, nos termos do art. 1º acima
transcrito,  são  os  verbos  ocultar  e  dissimular,  que  significam,  respectivamente,  esconder/encobrir  e
camuflar/disfarçar  a  natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  ou  propriedade  de  bens,
direitos ou valores provenientes do crime pressuposto.

Como a própria semântica já explicita, os atos de ocultação e dissimulação têm como objetivo distanciar o
bem, direito ou valor objeto do crime de lavagem de sua origem ilícita, de forma a dificultar a persecução
criminal do Estado e, consequentemente, a possível recuperação desses bens e a responsabilização do agente
infrator.

Trata-se de crime comum (não demanda sujeito ativo qualificado ou especial);  material  (exige,  para sua
consumação,  resultado  naturalístico),  de  forma  livre  (pode  ser  cometido  por  qualquer  meio  eleito  pelo
agente),  comissivo  (implica  em  ação,  apesar  de  excepcionalmente  poder  ser  comissivo  por  omissão),
instantâneo (consumação em momento determinado, com efeitos permanentes). O elemento subjetivo é o
dolo, não se admitindo a forma culposa do crime.

Com efeito, volvendo-se ao caso em tela, tem-se como delito antecedente ao da lavagem de capitais o crime
de exploração de prestígio, previsto no art. 357 do Código Penal.

Sob esse  enfoque,  a  materialidade delitiva  deflui  da  comprovação de que Francisco Barros  Dias  atuava
irregularmente  como advogado  em processos  que  tramitavam no  TRF da  5ª  Região,  órgão  ao  qual  era
vinculado até pouco tempo, durante o período de vedação constitucional. Restou comprovado que Francisco
Barros  Dias  se  utilizava  do  seu  prestígio  como ex-desembargador  para  angariar  clientes,  cobrando-lhes
vultosas  quantias  a  título de honorários  advocatícios,  a  pretexto de exercer  influência sobre os seus ex-
colegas  de  toga.  Tudo  isso  restou  minunciosamente  detalhado  no  tópico  2.2.1  quando  foram tratadas  a
materialidade e a autoria delitivas do crime de exploração de prestígio.

Com o afastamento do sigilo bancário dos então investigados, restou comprovado que a empresa Latosensu
Escola Jurídica foi utilizada para receber as quantias a título de honorários relativos ao exercício irregular de
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advocacia por parte de Francisco Barros Dias, sendo que a sua esposa, formalmente a sócia proprietária de tal
empresa, repassava tais valores para contas em nome do esposo. Deste modo, vislumbra-se aqui um claro
exemplo do crime de lavagem de dinheiro, em que Francisco Barros Dias e Noara Barros Dias utilizaram-se
das contas bancárias da empresa Latosensu Escola Jurídica com o precípuo fim de dissimular e branquear o
recebimento de valores decorrentes do exercício de uma atividade ilícita, criminosa.

No caso, foram recebidos valores das empresas de Edvaldo Fagundes de Albuquerque e da empresa de Jorge
Luiz Costa de Oliveira (CLC - Construtora Luiz Costa Ltda), dois clientes de Francisco Barros Dias em
processos em que este estava impedido de advogar, tendo o ex-desembargador não só atuado durante o
período de "quarentena" constitucional como explorado o seu prestígio, solicitando a deferência dos
seus ex-colegas de toga no TRF da 5ª Região, consoante já detalhadamente analisado no tópico próprio.

Para a realização de tal serviço, em pleno período de "quarentena" constitucional, Francisco Barros Dias
recebeu vultosa quantia de Jorge Luiz Costa de Oliveira. Há nos autos comprovação de transferências da
empresa CLC - Construtora Luiz Costa Ltda., de propriedade de Jorge Luiz, para a empresa Latosensu Escola
Jurídica Eireli,  e  posteriormente  para a  conta  do escritório  de advocacia  Barros  Advogados Associados,
perfazendo um total de R$ 281.000,00 (duzentos e oitenta e um mil reais).  Os dados constam do Caso Simba
001-MPF-002284-88 e Caso Simba 001-MPF-001912-07 (Id 2708826 e seguintes e Id 2708880 e seguintes).

Também é muito clara nos autos a tentativa de dissimular o objeto do contrato entre Francisco Barros Dias e
os  seus  clientes.  Enquanto  restou  demonstrado  que  Francisco  Barros  foi  contratado  para  advogar  em
processos  em  trâmite  no  TRF  da  5ª  Região,  explorando  o  seu  prestígio  junto  aos  seus  ex-colegas  de
magistratura,  o  que  o  acusado  tentava  transparecer  era  que  o  contrato  dizia  respeito  a  cursos  jurídicos
ministrados  por  ele,  culminando  com  a  prática  do  crime  de  falsidade  ideológica  e  uso  de  documento
ideologicamente falso por parte dos réus Francisco Barros Dias, Noara Renea Vieira de Alencar Barros Dias,
Edvaldo Fagundes de Albuquerque e Jorge Luiz Costa de Oliveira (Tópico II.2.2).

Diante  desses  contundentes  elementos,  resta  translúcida  a  origem  ilícita  dos  recursos  recebidos  pela
Latosensu Escola Jurídica por parte das empresas de Edvaldo Fagundes de Albuquerque e da empresa de
Jorge Luiz Costa de Oliveira, os quais, sob o argumento de atualização em área do Direito, corresponderam,
na  verdade,  ao  irregular  exercício  da  advocacia  e  da  prática  do  crime de  exploração  de  prestígio,  cujo
"branqueamento" se fazia necessário para conferir-lhe aparência de licitude.

Quanto ao recebimento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na conta do escritório Barros Advogados
Associados, referente ao serviço de advocacia prestado para Antônio Gomes de Amorim, nos autos da ação
penal originária decorrente do Inquérito nº 3229/RN, com falsa descrição da atividade desempenhada, como
se tratasse de prestação de serviços à empresa individual Antônio Gomes de Amorim Microempresa em razão
de  uma  suposta  questão  contratual  ("Terceira  parcela  de  honorários  advocaticios  para  defesa,
acompanhamento, recursos e acessoramento em acao ajuizada contra ato de empresa em que se imputa
irregularidade contratual"), não há dúvidas de que a intenção de Francisco Barros Dias foi a de praticar o
crime de lavagem de capitais, com o intuito de transparecer como lícitos os valores recebidos de Antônio
Gomes  de  Amorim,  na  conta  do  seu  escritório  de  advocacia.  Para  tanto,  praticou  o  crime de  falsidade
ideológica, com a precípua intenção de ocultar a atividade de advocacia ilícita prestada para tal cliente e
também ocultar a origem ilícita do dinheiro depositado na conta bancária do escritório de propriedade de
Francisco Barros Dias. Deste modo, a real intenção era que os valores em comento fossem branqueados e
tornados aparentemente lícitos, como se realmente tivessem sido oriundos da prática regular da advocacia.

Também restou comprovado o recebimento de valores por Francisco Barros Dias, repassados pelo seu cliente
Francisco Gilson de Oliveira, como pagamento pela atuação nas apelações criminais ACR 10559-RN e ACR
13883/RN junto ao TRF da 5ª Região. Consoante já explicitado detalhadamente no tópico II.2.1.1, "b", o
próprio Francisco Gilson confirmou em seu depoimento prestado a este juízo que realizou o pagamento pelos
serviços  de  Francisco  Barros  Dias  em  espécie.  Assim,  a  intenção  do  principal  orientador  da  atividade
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criminosa era exatamente ocultar a origem ilícita do dinheiro recebido, que era exatamente o exercício da
advocacia através da exploração de prestígio. Aqui é clara a utilização de tal meio (recebimento de valores
em espécie ou depósitos realizados por outrem) com o objetivo de reintegrar o produto do crime à economia
com aparência de licitude.

A mesma conclusão não se chega no que diz respeito aos fatos relacionados à Operação "Manus". Consoante
restou fundamentado no tópico II.2.1.1 "g", não restou demonstrada a prática do crime de exploração de
prestígio no referido caso. Ademais, comprovou-se que os valores recebidos do exterior na conta bancária do
escritório de Ivis Giorgio Tavares Barros Dias foram oriundos de honorários devidos pela pessoa de Fred
Queiroz e transferido pelo irmão deste, Carlos Alexandre Queiroz, que reside na Nova Zelândia, por uma
atuação de Ivis Giorgio como advogado, consoante se observa dos documentos de Id 6964856 e Id 6964858.
Assim, não restou comprovada a prática do crime de lavagem de dinheiro por Francisco Barros Dias e por
Ivis Giorgio Tavares Barros Dias no presente caso, razão pela qual a absolvição dos mesmos é medida que se
impõe.

Ante todo o exposto, reputo comprovadas a materialidade e a autoria dos réus Francisco Barros Dias (em
quatro oportunidades), Noara Renea Vieira de Alencar Barros Dias (em duas oportunidades),  Edvaldo
Fagundes de Albuquerque (em uma oportunidade) e Jorge Luiz Costa de Oliveira (em uma oportunidade)
quanto ao cometimento do delito de lavagem de capitais, com a nítida presença de dolo, cuja conformação
recai com exatidão no art. 1º, I, da Lei nº 9.613/98. Cabe reforçar que tais réus, com a clara intenção de mais
uma vez ocultar  pagamento/recebimento de valores  por  trabalho ilícito,  praticaram o crime de falsidade
ideológica ou de uso de documento ideologicamente falso, consoante detalhadamente analisado em tópico
próprio.

II.2.3.2- Da análise estrutural do crime

Na espécie, a conduta dos autores do crime é típica, no sentido formal, correspondendo perfeitamente ao tipo
penal descrito no art. 1º, I da Lei nº 9.613/1998, uma vez que, de fato, praticaram lavagem de dinheiro, a
tentarem simular a origem ilícita do pagamento/recebimento de valores referentes à advocacia ilícita e à
exploração de prestígio por parte de Francisco Barros Dias.

A tipicidade material decorre da lesão ou ameaça de lesão da conduta aos bens jurídicos tutelados, quais
sejam: a ordem econômica e a administração da justiça, tratando-se de crime pluriofensivo[1].

O elemento subjetivo do tipo, o dolo, também está presente na conduta dos réus, uma vez que os elementos
fático-probatórios deixam ver que os autores do delito possuíam consciência da conduta e do resultado, assim
como aponta  que  ela  tinha  vontade  livre  e  consciente  de  realizar  a  conduta  e  de  provocar  o  resultado
pretendido.

A tipicidade, uma vez constatada, já carrega um indício de ilicitude. Essa ilicitude (ou antijuridicidade) deve
ser entendida como a relação de contrariedade entre a conduta do agente e o ordenamento jurídico, que se dá
quando não concorrem quaisquer das causas de exclusão da ilicitude, sejam as legais do art. 23 do CP, sejam
quaisquer outras causas que a doutrina chama de supralegais, como é o caso dos autos.

A culpabilidade dos réus, por sua vez, decorre do fato de ser ela penalmente imputável à época dos fatos, de
ser-lhe exigível conduta diversa daquela que adotou, bem como por ser, não só potencialmente, mas também
efetivamente  consciente  da  ilicitude  de  sua  conduta.  Em  razão  disso,  incide  sobre  ela  um  juízo  de
reprovabilidade que tem como consequência a imposição de uma sanção, de uma pena, como resposta estatal
ao desvio de conduta por ela praticado.

II.2.3.3 - Fixação do valor mínimo decorrente dos prejuízos ocasionados
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O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei nº 11.719, de 20 de
junho de 2008,  prescreve que deve constar  da sentença condenatória  a  fixação do valor  mínimo para  a
reparação dos danos causados pelo delito.

O nosso Direito Penal, seguindo a ótica dos Estados democráticos ou estruturados sob a forma dos ideais
democráticos, possui atuação fragmentária no sistema normativo, de modo que só passa a se ocupar de uma
conduta  considerada  ilícita  quando  a  sanção  prevista  pelos  demais  ramos  cíveis  não  é  suficiente  como
resposta para fins de manutenção ou restauração da vida dentro dos padrões mínimos de harmonia. Dessa
forma, toda conduta tipificada como ilícito criminal é, igualmente, um ilícito de ordem cível, de modo que,
além da sanção penal, cabe a imposição do direito de reparação dos danos. Daí porque a presença no Código
Penal Brasileiro de dispositivo prevendo como um dos efeitos da condenação, tornar certa a obrigação de
indenizar o ofendido do dano causado pelo crime (art. 91, inciso I, do Código Penal).

No caso dos autos, com relação ao crime imputado aos acusados, os valores recebidos indevidamente por
Francisco  Barros  Dias  nas  contas  da  empresa  Latosensu  Escola  Jurídica  pelo  exercício  criminoso  da
advocacia já foi objeto de análise no tópico referente ao crime de exploração de prestígio.

II.2.4 - Do Crime de Associação Criminosa

II.2.4.1 - Da Materialidade e da Autoria Delitivas

O Ministério Público Federal denunciou os acusados, ainda, pela prática do delito de associação criminosa, o
argumento de que Francisco Barros Dias, na condição de ex-desembargador do Tribunal Regional Federal
da 5a Região, sua esposa Noara Renea Vieira de Alencar Barros Dias e os advogados José Luiz Carlos de
Lima, Ivis Giorgio Tavares Barros Dias, Anderson Gurgel Dantas e Marcos Lacerda Almeida Filho,
além do bacharel em Direito Gleydson Firmino da Silva, agindo de modo livre, consciente e voluntário, em
comunhão de esforços e unidade de desígnios,  ao longo dos anos de 2015, 2016 e 2017, em Natal/RN,
Mossoró/RN e  Recife/RN,  ao se  associarem com o fim específico  de  cometer  crimes  de  exploração de
prestígio, falsidade documental e lavagem de dinheiro, praticaram o delito de associação criminosa, previsto
no art. 288 do Código Penal.

O artigo 288 do Código Penal assim dispõe acerca do delito:

Art. 288.  Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos;

(...)

Trata-se de crime comum (aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa), plurissubsistente (costuma
se realizar por meio de vários atos), comissivo (decorre de uma atividade positiva dos agentes "associarem-
se") e, excepcionalmente, comissivo por omissão (quando o resultado deveria ser impedido pelos agentes
garantidores - art.  13, § 2º, do CP), de forma livre(pode ser cometido por qualquer meio de execução),
formal (se consuma sem a produção do resultado naturalístico, consistente na efetiva perturbação da paz
pública), de perigo comum abstrato (aquele que coloca um número indeterminado de pessoas em perigo,
mas não precisa ser  demonstrado e provado, por ser  presumido pela lei),  permanente(a  consumação  se
prolonga no tempo), plurissubjetivo (ou de concurso necessário) e de condutas paralelas,  pois somente
pode ser praticado por três ou mais pessoas que se auxiliam mutuamente, visando a produção de um resultado
comum,  qual  seja  a  união  estável  permanente  voltada  à  pratica  de  crimes,  doloso(não  há  previsão  de
modalidade culposa), transeunte (costuma ser praticado de forma que não deixa vestígios, impossibilitando
ou se tornando desnecessária a comprovação da materialidade por meio de prova pericial).
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O núcleo do tipo penal é associarem-se (unirem-se, agregarem-se, juntarem-se, agruparem-se). A conduta
típica consiste em associarem-se três ou mais pessoas,  para o fim específico de cometer crimes.  Nélson
Hungria esclarece: "Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente,
para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o
fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota de estabilidade ou permanência da aliança é
essencial"[i].

Assim, a associação criminosa, em análise, deve ter como característica a união estável e permanente dessas
pessoas,  para  o  fim  específico  de  cometer  crimes,  pois  é  essa  referida  característica  que  distingue  a
associação criminosa do concurso de pessoas (coautoria ou participação) para a prática de crimes em geral.
Além  disso,  a  caracterização  da  associação  criminosa  não  depende  da  existência  de  uma  organização
detalhadamente definida, com hierarquia entre seus membros e a divisão prévia das funções de cada um
deles.

Como bem observa Rogério Greco, "para que se configure o delito de associação criminosa será preciso
conjugar seu caráter de estabilidade, permanência, com a finalidade de praticar um número indeterminado de
crimes. A reunião desse mesmo número de pessoas para a prática de um único crime, ou mesmo dois deles,
não importa no reconhecimento do delito em estudo"[ii].

Verifica-se, então, a seguinte distinção: Na associação criminosa existe a união estável e permanente de três
ou mais pessoas, com o objetivo de praticar um número indeterminado de delitos, e a consumação ocorre
com a simples associação estável e permanente, ainda que nenhum delito seja efetivamente praticado; no
concurso de pessoas a união delas é eventual ou momentânea, com o objetivo de praticar um ou alguns
crimes determinados, e a consumação ocorre com a prática dos atos de execução de qualquer um dos delitos.

Feitas essas considerações e volvendo para a imputação contida na peça acusatória,  verifico que merece
acolhimento a imputação feita pelo Ministério Público federal da prática do crime de associação criminosa
somente em relação a alguns dos réus.

Com  efeito,  restou  fundamentado  no  tópico  2.1.1  a  não  comprovação  da  participação  dos  advogados
Anderson  Gurgel  Dantas  e  Marcos  Lacerda  Almeida  Filho  no  esquema  criminoso  engendrado  por
Francisco Barros Dias de exploração de prestígio, cobrando de seus clientes vultosas quantias a título de
honorários advocatícios, utilizando-se do sua posiçaõ como ex-desembargador federal, recém aposentado,
demonstrando facilidade de acesso e trânsito entre seus ex-colegas. Consoante bem explicitado no item 2.1.1,
os advogados Anderson Gurgel Dantas e Marcos Lacerda Almeida Filho eram advogados contratados do
escritório de Francisco Barros Dias, passaram pouco tempo com este vínculo empregatício, executavam as
tarefas  que  lhe  eram  repassadas,  recebiam  valores  determinados  pelos  seus  serviços,  não  havendo
comprovação nos autos de que tinham ciência da forma de atuação criminosa por parte de Francisco Barros
Dias. Deste modo, se sequer ficou comprovado que participaram do crime de exploração de prestígio, não há
que se falar que ambos se associaram com o seu ex-chefe com o fim de praticar delitos, impondo-se a sua
absolvição também em relação à imputação do crime de associação criminosa.

Com relação ao réu Gleydson Firmino da Silva,  bacharel  em direito à  época dos fatos  e  que prestava
serviços ao advogado José Luiz Carlos de Lima, apesar de ter sido demonstrado que participou em uma
oportunidade da prática do crime de exploração de prestígio, especificamente no caso da atuação oculta de
Francisco Barros Dias nas apelações criminais ACR10559-RN e ACR 13883/RN, o certo é que somente
restou demonstrado nos autos que o referido réu participou deste caso específico da prática do crime de
exploração de prestígio. A acusação não conseguiu demonstrar que Gleydson Firmino da Silva mantinha uma
associação estável e permanente com os demais réus, especialmente com Francisco Barros Dias, com o fim
de praticar delitos. Pelo contrário, o que restou demonstrado foi que, apesar de voluntária e consciente, a sua
participação foi em um dos episódios do crime de exploração de prestígio. Por esta razão, também se impõe a
absolvição do acusado Gleydson Firmino da Silva quanto à imputação da prática do delito de associação
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criminosa.

Já no que diz respeito aos réus Francisco Barros Dias, Noara Renea Vieira de Alencar Barros Dias, Ivis
Gorgio Tavares Barros Dias e José Luiz Carlos de Lima, não há dúvidas de que se associaram de forma
estável e permanente com o fim de praticar delitos. Restou comprovado nos autos que Francisco Barros Dias
liderou  um esquema de  exploração  de  prestígio  logo  após  se  aposentar  do  cargo  de  desembargador  do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, estabelecendo escritório de advocacia logo após à sua aposentadoria
e passando a advogar  junto àquele tribunal,  sem observância ao período da "quarentena" constitucional,
valendo-se do seu prestígio para angariar clientes e cobrar-lhes elevados valores a título de honorários.

Francisco Barros Dias, líder da associação, tinha no advogado José Luiz Carlos de Lima o seu braço na
região  oeste  do  Estado,  local  onde  este  último  mantém  escritório  de  advocacia.  Consoante  restou
fundamentado no tópico II.2.1.1, foi através do advogado José Luiz Carlos de Lima que o colaborador Acácio
Allan Fernandes Forte chegou até Francisco Barros Dias. Na ocasião e na tentativa de fechar a defesa de
Acácio em processo criminal, o advogado José Luiz Carlos de Lima insistiu na tese de que Francisco Barros
Dias tinha amplo acesso aos seus ex-colegas de Tribunal ao afirmar que "eu vou fazer a sustentação oral e ele
vai fazer embargos auriculares em cada um dos colegas, amigos dele, que são desembargadores, como ele é
um desembargador, aposentado mas é desembargador, então é chamado pra lá sempre, pra receber medalha,
pra isso, revista, no tribunal e tal, enfim" (Id 3869509).

Não restam dúvidas,  ainda,  da participação de José Luiz Carlos de Lima,  conjuntamente com Francisco
Barros Dias, na defesa de Francisco Gilson de Oliveira em duas apelações criminais (ACR10559-RNeACR
13883/RN) junto ao TRF da 5ª Região. Merece destaque que o exitoso trabalho da dupla no caso do ex-
prefeito do município de Baraúna/RN servia de exemplo a outros clientes. Como já mencionado no tópico da
análise  do crime de exploração de prestígio,  na gravação realizada pelo colaborador  Acácio Allan,  cuja
autenticidade restou confirmada por perícia técnica (Id 2708898 e Id 4712960), o advogado José Luiz Carlos
de Lima, visando convencer Acácio das suas altas chances de êxito, trouxe à tona o caso do ex-Prefeito de
Baraúna/RN que tinha sido condenado em primeira instância a uma pena de privativa de liberdade de 29
(vinte e nove) anos de reclusão, tendo Francisco Barros logrado êxito em diminuí-la para 2 (dois) anos e 8
(oito) meses, a qual foi substituída por restritiva de direitos (Informação Policial nº 658/2016-NIP/SR/PF/RN
e Informação Policial nº 0028/2018-NIP/SR/PF/RN - Ids. 4058400.2708901 e4058400.3869509).

Assim, as provas colhidas nos autos demonstram que os advogados José Luiz Carlos de Lima e Francisco
Barros Dias atuaram em conjunto na defesa de Francisco Gilson de Oliveira nas apelações criminais, sendo
que cabia a José Luiz Carlos de Lima a atuação formal no caso, enquanto que a Francisco Barros cabia a
atuação oculta, fazendo "embargos auriculares", utilizando-se de seu prestígio como ex-desembargador recém
aposentado do TRF da 5ª Região para ter acesso a seus colegas e tentar convencê-los de suas teses jurídicas,
como bem explicou o advogado JOSÉ LUIZ ao colaborador ACÁCIO: "Então é um trabalho que ele vai
chegar lá e vai conversar direto com o vice-presidente...  Dizer: tá aqui, eu sou desembargador, tá aqui o
recurso da gente como é feito. Os outros vai lá qualquer coisa. Recurso meu amigo existe mérito se mérito,
advogados e advogados. O recurso qualquer um faz..." - Informações Policiais nº 658/2016-NIP/SR/PF/RN e
nº 0028/2018-NIP/SR/PF/RN (Id 2708901 e Id 3869509).

Também como para exemplificar a parceria entre os advogados Francisco Barros Dias e José Luiz Carlos de
Lima e para comprovar que não se tratou de uma ligação pontual, mas sim estável e duradoura, percebe-se
que este último participou do corpo de advogados que atuaram na defesa de Edvaldo Fagundes (Operação
Salt). Consta dos autos que no dia 14/04/2016 a advogada Carolina Costa encaminhou para Francisco Barros
Dias, para correção, a minuta da petição inicial do Habeas Corpus a ser impetrado no TRF da 5ª Região
visando o trancamento de ação penal contra Edvaldo Fagundes (Id 2713005). Consta como subscritores da
referida peça os advogados Aurino Giacomelli, José Luiz Carlos de Lima e Carolina Rosado de Sousa Costa.

Merece apontamento, ainda, constatar-se nos autos que poucos dias depois da aposentadoria de Francisco
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Barros  Dias  como desembargador federal  do TRF da 5ª  Região,  o  advogado José Luiz Carlos  de Lima
encaminhou e-mail a vários advogados, incluindo Francisco Barros Dias, contendo uma peça de Defesa-
Preliminar junto à ação penal 000204-60.2015.4.05.-8401 em trâmite na 8ª Vara da SJRN em que constava no
polo  passivo  da  demanda  Edvaldo  Fagundes  e  várias  outras  pessoas  a  ele  vinculadas  (Id  2712838),  a
demonstrar que Francisco Barros Dias já atuava como advogado oculto daquele. Assim, vislumbra-se que
José Luiz Carlos de Lima associou-se a Francisco Barros Dias com o fim de praticar o crime de exploração
de prestígio, sendo o braço deste na região oeste do Estado do Rio Grande do Norte, onde ocorreu intensa
captação de clientela para os seus escritórios, que atuavam conjuntamente, como acima já explicitado.

Com relação ao acusado Ivis Giorgio Tavares Barros Dias, filho do acusado Francisco Barros Dias, ficou
demonstrado nos autos que trabalhava em conjunto com o seu pai em processos nos quais este atuava de
forma  oculta  e  dissimulada,  participando  efetivamente  da  prática  do  crime  de  exploração  de  prestígio
capitaneado pelo pai. Segundo foi detalhadamente fundamentado no tópico relativo ao crime de exploração
de prestígio (II.2.1.1), Ivis Giorgio participou da atuação de casos nos quais o pai estava impedido de advogar
em razão da "quarentena" constitucional, estando plenamente ciente da advocacia irregular exercida pelo pai,
especialmente  como  este  atuava  nos  bastidores,  cobrando  altíssimos  valores  a  título  de  honorários
advocatícios, utilizando-se do seu prestígio junto aos ex-colegas para poder influenciá-los acerca das teses
jurídicas defendidas.

Comprovou-se nos autos que Ivis Giórgio Tavares Barros Dias atuou como advogado nas Ações Rescisórias
em favor da ex-prefeita de Viçosa/RN MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA e do ex-prefeito de São Vicente/RN
JOSIFRAN  LINS  DE  MEDEIROS  -  processos  nº  0805101-47.2016.4.05.0000  e  nº
0805728-51.2016.4.05.0000. No caso em comento, Francisco Barros Dias solicitou e efetivamente recebeu a
quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) dos referidos clientes, a pretexto de, em desrespeito à
"quarentena" prevista em relação ao ex-magistrado no art. 95, parágrafo único, inciso V, da Constituição de
1988 e  com base  no prestígio  de  que ele  dispunha perante  seus  ex-colegas  de  magistratura,  influir  nos
desembargadores  responsáveis  pelo  julgamento  das  ações  rescisórias  objeto  do  Processo  n.
0805101-47.2016.4.05.0000 e do Processo nº 0805728-51.2016.4.05.0000, ambas em trâmite no Tribunal
Regional Federal da 5ª Região.

Consoante acima demonstrado, consta dos autos mensagem eletrônica enviada pelo advogado Ivis Giorgio
Tavares Barros Dias ao pai,  Francisco Barros Dias,  contendo "minuta da rescisória  adaptada aos nossos
padrões" (Id 2713597). Escreveu, na ocasião, que "acredito que ainda poderia trabalhar melhor na parte da
pretensão rescisória (Item III como um todo), mas em razão do prazo, envio a versão em anexo". Tudo isso
deixa clara a atuação em conjunto do acusado Ivis Giorgio com o seu pai em processo em que este estava
impedido de advogar.

Merece destaque que, ao contrário do defendido por Ivis Giorgio em seu interrogatório, restou comprovado
que na citada situação não houve um repasse do caso para o seu escritório, mas sim uma simulação de que
isso teria ocorrido. O próprio Ivis Giorgio reconheceu em seu interrogatório judicial que atuou nas duas ações
rescisórias como advogado, mas que não atendeu os clientes e que não negociou os honorários pelo trabalho.
Ademais, os advogados contratados do escritório de Francisco Barros Dias continuaram prestando auxílio e
realizando  as  minutas  em  referidas  ações  rescisórias  (mídia  acessível  através  do  endereço  eletrônico
constante da certidão de Id 6492442).

Com efeito, confirmou-se que o advogado Anderson Dantas continuou informando Francisco Barros Dias
acerca das peças processuais apresentadas na Ação Rescisória em favor de Maria José Oliveira. No dia 29 de
agosto de 2016 enviou e-mail a Francisco Barros Dias encaminhando a petição dos embargos declaratórios a
serem apresentados na Ação Rescisória (Id 2713600). Enfim, a petição inicial da Ação Rescisória em favor
de Maria José de Oliveira tem o timbre do escritório de Ivis Giorgio Tavares Barros Dias, mas consta como
advogado cadastrado nos autos apenas Anderson Gurgel Dantas.
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Com relação à  ação rescisória  envolvendo Josifran  Lins  de  Medeiros,  ex-prefeito  do Município  de  São
Vicente/RN, também restou comprovado que Francisco Barros Dias atuou como advogado oculto na Ação
Rescisória  nº  0805728-51.2016.4.05.0000,  apenas  repassando  a  outros  advogados,  especialmente  ao  seu
filho, o acompanhamento formal do processo. Restou plenamente esclarecido que cabia a Francisco Barros
Dias o atendimento dos clientes,  a  negociação de honorários  advocatícios,  a  correção de todas as  peças
processuais minutadas por outros advogados que constavam formalmente como procuradores nos autos, bem
como a utilização de seu prestígio para ter acesso aos desembargadores que atuavam no feito.

Pelo interrogatório do acusado Ivis Giorgio Tavares Barros Dias, percebe-se que era ele o advogado que foi
despachar com o desembargador Paulo Cordeiro, o qual afirmou a sua suspeição posteriormente e que teve
duas conversas com Francisco Barros Dias interceptadas e acima descritas. Nestas conversas interceptadas,
fica  muito  claro  que  Francisco  Barros  Dias  contatava  os  relatores  das  ações  rescisórias  com o  fim de,
primeiro, fazer entender que o caso era seu, e segundo, solicitar especial análise da tese jurídica trabalhada
nos processos.

Assim, não há dúvidas de que Francisco Barros Dias, em conjunto com o seu filho, Ivis Giorgio Tavares
Barros Dias, praticaram o crime de exploração de prestígio no caso das Ações Rescisórias acima indicadas.
Francisco Barros Dias não passou ao seu filho os casos, mas atuou em conjunto com ele, sendo Ivis Giorgio
quem estava à frente do processo formalmente (ia despachar com desembargadores, como ele mesmo afirmou
em  seu  interrogatório)  e  Francisco  Barros  Dias  quem  atuava  nos  bastidores,  atendendo  os  clientes,
negociando honorários e conversando com membros do TRF da 5ª Região. É muito nítido que Ivis Giorgio
tinha pleno conhecimento da atuação do seu pai, pois informou que este tinha lhe repassado os casos, já que
tinha impedimento legal  para atuar,  mas não conseguiu dar  uma resposta  crível  sobre o fato de não ter
atendido os clientes, de não ter negociado honorários advocatícios e de não ter sido remunerado diretamente
por tais demandas, sendo que o seu pai recebeu vultosas quantias para o acompanhamento do caso e que
continuava ativamente trabalhando nos bastidores do processo.

Acrescente-se que há comprovação nos autos de que, além das duas ações rescisórias acima indicadas, Ivis
Giorgio Tavares Barros Dias também auxiliou o pai na Revisão Criminal em favor de Jorge Luiz Costa de
Oliveira (Processo nº 0802711-07.2016.4.05.0000).  Consta dos autos que Francisco Barros Dias enviou ao
seu filho Ivis Giorgio um e-mail com a seguinte determinação: "o memorial com a petição inicial da revisão
para entregar nos gabinetes dos desembargadores do Tribunal com exceção dos gabinetes de FERNANDO
BRAGA, EDILSON NOBRE, CARLOS REBELO E VLADIMIR". Ao que Ivis Giorgio respondeu que os
memoriais estariam sem assinatura e que, assim, seriam totalmente desconsiderados por lá. Solicitou, então
que Francisco Barros pedisse ao advogado para assinar, digitalizar e enviá-lo (Id 2713720). Aqui, percebe-se
que, apesar de terem escritórios diferentes, Ivis Giorgio estava sempre participando de processos em que o
pai  comandava  toda  a  equipe  de  advogados,  deixando,  mais  uma  vez  claro,  que  a  advocacia  dele  se
entranhava com a advocacia do pai e que ele tinha plena consciência da forma de atuação deste, através da
exploração do seu prestígio. Percebe-se que cabia a Ivis Giorgio o contato com desembargadores entregando
diretamente memoriais com as peças processuais que queriam que fossem analisadas por eles.

Deste modo, também resta muito cristalina a participação de Ivis Giorgio Tavares Barros Dias no crime em
exame.

Por fim, também não restam dúvidas de que Noara Renea Vieira de Alencar Barros Dias associou-se ao
grupo para cometer o crime de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica,  utilizando-se da empresa
constituída em seu nome - Latosensu Escola Jurídica Eireli - para disfarçar o recebimento de honorários
advocatícios por parte do trabalho criminoso de seu esposo, de seu enteado e do advogado José Luís Carlos
de Lima.

Consoante minunciosamente pontuado no tópico relativo ao crime de lavagem de dinheiro (II.2.3), restou
verificado que foram recebidos na conta bancária da empresa Latosensu Escola Jurídica valores das empresas
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de Edvaldo Fagundes de Albuquerque e da empresa de Jorge Luiz Costa de Oliveira (CLC - Construtora
Luiz Costa Ltda.), dois clientes de Francisco Barros Dias em processos em que este estava impedido de
advogar, tendo o ex-desembargador não só atuado em pleno período de "quarentena" constitucional
como explorado o seu prestígio, solicitando favores aos seus ex-colegas de toga no TRF da 5ª Região.
Após o recebimento de tais valores na conta da referida empresa, a acusada Noara Renea repassava os valores
a contas em nome do seu esposo ou do escritório de advocacia deste, com o nítido intuito de disfarçar a real
origem dos valores recebidos por Francisco Barrosa Dias.

A atuação da acusada Noara Renea Vieira foi além, chegando a praticar o crime de falsidade ideológica,
juntamente  com Francisco  Barros  Dias,  para  enganar  o  Ministério  Público  Federal  quanto  à  origem do
recebimento  de  valores  das  empresas  de  Jorge  Luiz  Costa  de  Oliveira  e  de  Edvaldo  Fagundes  de
Albuquerque,  firmando em documento tratar  de pagamentos relativos  a  atividades de ensino,  quando se
comprovou se tratar de pagamentos feitos a Francisco Barros Dias por advocacia criminosa. Tais réus eram
tão cientes da ilegalidade da atuação de Francisco Barros Dias nos processos em comento que praticaram
novo delito para tentarem encobrir tal fato.

Diante desses elementos, não restasm dúvidas de que os réus Francisco Barros Dias, José Luís Carlos de
Lima, Ivis Giorgio Tavares Barros Dias e Noara Renea Vieira de Alencar Barros Dias se associaram, de
forma permanente e  estável  com o propósito  de praticar  inúmeros delitos.  Já  com relação aos acusados
Anderson Gurgel Dantas, Marcos Lacerda Almeida Filho e Gleydson Firmino da Silva, consoante acima
fundamentado, não há demonstração da prática do delito de associação criminosa por eles, razão pela qual
impõe-se a sua absolvição.

II.2.4.2 - Da Análise Estrutural do Crime de Associação Criminosa

No tocante  ao  crime analisado,  a  conduta  dos  acusados  é  típica,  no  sentido  formal,  correspondendo
perfeitamente  ao  tipo  penal  transcrito  alhures,  uma  vez  que,  conforme  provado  nos  autos,  os  acusados
estavam associadas entre si para o fim de cometer diversos delitos.

A tipicidade material decorre da lesão ou ameaça de lesão da conduta ao bem jurídico tutelado, no caso, a
paz pública.

O dolo (tipicidade subjetiva) está presente, uma vez que os elementos fático-probatórios deixam ver que os
acusados possuíam consciência das condutas, assim como apontam que tinham vontade livre e consciente de
realizá-las.

A  tipicidade,  uma  vez  constatada,  carrega  já  em  si  um  indício  de  ilicitude.  Essa  ilicitude  (ou
antijuridicidade)  deve  ser  entendida  como  a  relação  de  contrariedade  entre  a  conduta  do  agente  e  o
ordenamento jurídico, que se dá quando não concorrem quaisquer das causas de exclusão da ilicitude, sejam
as legais do art. 23 do CP, sejam quaisquer outras causas que a doutrina chama de supralegais. No caso, não
vislumbro  a  presença  de  quaisquer  dessas  causas  de  justificação  das  condutas,  de  modo  que  se  impõe
caracterizá-las como antijurídicas, ou seja, criminosas.

A culpabilidade dos denunciados decorre do fato de serem eles penalmente imputáveis à época dos fatos, de
ser-lhes exigível  que adotassem condutas diversas daquelas que adotaram, bem como por serem, não só
potencialmente, mas também efetivamente conscientes da ilicitude.

II.2.4.3 - Da Fixação do Valor Mínimo Decorrente dos Prejuízos Ocasionados

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei nº 11.719, de 20 de
junho de 2008,  prescreve que deve constar  da sentença condenatória  a  fixação do valor  mínimo para  a
reparação dos danos causados pelo delito.
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O nosso Direito Penal, seguindo a ótica dos Estados democráticos ou estruturados sob a forma dos ideais
democráticos, possui atuação fragmentária no sistema normativo, de modo que só passa a se ocupar de uma
conduta  considerada  ilícita  quando  a  sanção  prevista  pelos  demais  ramos  cíveis  não  é  suficiente  como
resposta para fins de manutenção ou restauração da vida dentro dos padrões mínimos de harmonia. Dessa
forma, toda conduta tipificada como ilícito criminal é, igualmente, um ilícito de ordem cível, de modo
que, além da sanção penal, cabe a imposição do direito de reparação dos danos. Daí porque a presença
no Código Penal  Brasileiro de dispositivo prevendo como um dos efeitos da condenação,  tornar  certa a
obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art. 91, inciso I, do Código Penal).

No caso dos autos, o tema da fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados ao ofendido já foi
analisado no tópico referente ao crime de exploração de prestígio, de modo que não há que se falar em
fixação de valor mínimo para reparação no presente tópico.

II.3 -  Da perda do cargo, função ou mandato na forma prevista no artigo 92, I,  do Código Penal.
Pontuações necessárias.

Quanto à perda do cargo público como consequência da condenação, assim dispõe o art. 92, I, do Código
Penal:

Art. 92 - São também efeitos da condenação:       

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados
com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

Os efeitos de condenação criminal previstos no art. 92, I, do Código Penal, embora possam repercutir na
esfera das relações extrapenais, são efeitos penais, na medida em que decorrem de lei penal. Pela natureza
constrangedora  desses  efeitos  (que  acarretam  restrição  ou  perda  de  direitos),  eles  somente  podem  ser
declarados nas hipóteses restritas do dispositivo mencionado, o que implica afirmar que o rol do art. 92 do
Código Penal é taxativo, sendo vedada a interpretação extensiva ou analógica para estendê-los em desfavor
do acusado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Dessa maneira, como a previsão legal é dirigida para a "perda de cargo, função pública ou mandato eletivo"
não se pode estendê-la ao servidor que se aposentou, ainda que no decorrer da ação penal, vez que ele não
ocupa  cargo  e  nem  exerce  função  pública.  Configurando  a  aposentadoria  ato  jurídico  perfeito,  com
preenchimento dos requisitos legais, é descabida a sua desconstituição, desde logo, como efeito extrapenal
específico da sentença condenatória; não se exclui, todavia, a possibilidade de cassação da aposentadoria na
via administrativa, em procedimento próprio, conforme estabelecido em lei, desde que a falta punível seja
compatível com a demissão e não propriamente o cumprimento da sentença penal condenatória que venha a
decretar a perda do cargo público, porque se tratam de situações jurídicas absolutamente distintas.

Nesse mesmo sentido é a posição de Guilherme de Souza Nucci, que ensina que "a condenação criminal,
portanto, somente afeta o servidor ativo, ocupante efetivo do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.
Caso já tenha passado à inatividade, não mais estando em exercício, não pode ser afetado por condenação
criminal, ainda que esta advenha de fato cometido quando ainda estava ativo. Se for cabível, a medida de
cassação  da  aposentadoria  deve  dar-se  na  órbita  administrativa,  não  sendo  atribuição  do  juiz  criminal".
(Código Penal Comentado, 8ª ed. pág. 502).
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Esse é também o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  CRIME  DE  TORTURA.  POLICIAL  MILITAR  REFORMADO.
CASSAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.  EFEITO  EXTRA-PENAL  DA  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
INAPLICABILIDADE DO  ART.  92,  INCISO  I,  ALÍNEA  B,  DO  CÓDIGO  PENAL.  AUSÊNCIA  DE
PREVISÃO  LEGAL.  POSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA  PENALIDADE  DE  CASSAÇÃO  DE
APOSENTADORIA NA  ESFERA ADMINISTRATIVA,  NOS TERMOS LEGALMENTE PREVISTOS.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O efeito da condenação relativo à perda de cargo público, previsto no art. 92, inciso I, alínea b, do Código
Penal, não se aplica ao servidor público inativo, uma vez que ele não ocupa cargo e nem exerce função
pública.

2. O rol do art. 92 do Código Penal é taxativo, não sendo possível a ampliação ou flexibilização da
norma, em evidente prejuízo do réu, restando vedada qualquer interpretação extensiva ou analógica
dos efeitos da condenação nele previstos.

3. Configurando a aposentadoria ato jurídico perfeito, com preenchimento dos requisitos legais, é descabida
sua  desconstituição,  desde  logo,  como  efeito  extrapenal  específico  da  sentença  condenatória;  não  se
excluindo, todavia, a possibilidade de cassação da aposentadoria nas vias administrativas, em procedimento
próprio, conforme estabelecido em lei.

4.Recurso especial desprovido.

(REsp  1317487/MT,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  07/08/2014,  DJe
22/08/2014) - Grifos Acrescidos.

Cabe ressaltar, ainda, que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça também já pacificou o entendimento
no sentido de que o cargo público, a função ou o mandato eletivo a ser perdido como efeito secundário da
condenação - previsto no artigo 92, I, do Código Penal - só pode ser aquele que o infrator ocupava à época do
crime:

HABEAS  CORPUS.  SUBSTITUTIVO  DE  REVISÃO  CRIMINAL.  NÃO  INAUGURADA  A
COMPETÊNCIA DO STJ.  INADMISSIBILIDADE.  FRAUDE EM LICITAÇÃO (ART.  90  DA LEI  N.
8.666/1993).  PRESCRIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  DOSIMETRIA.  MANIFESTA ILEGALIDADE.  PERDA
DO CARGO PÚBLICO.  CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REFAZER A DOSIMETRIA E AFASTAR A
PERDA DO CARGO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA.

1. Foi certificado, nesta Corte, o trânsito em julgado, em 6/3/2017, do AREsp n. 864.951/SP, em cujos autos
foi declarada a intempestividade dos recursos especiais interpostos contra o acórdão da Apelação Criminal n.
00062110720078260358. O presente habeas corpus impetrado em 30/11/2018 é mero sucedâneo de revisão
criminal. Incompetência desta Corte Superior para o processamento do pedido, pois ausente julgamento de
mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelas pacientes.

2. Tese relativa ao julgamento extra petita não enfrentada no acórdão impugnado, sendo vedada, nesta Corte,
a supressão de instância.

3.  O cargo,  função ou mandato a ser  perdido pelo funcionário público como efeito  secundário da
condenação, previsto no art. 92, I, do Código Penal, só pode ser aquele que o infrator ocupava à época
da conduta típica. Assim, a perda do cargo público, por violação de dever inerente a ele, necessita ser
por crime cometido no exercício desse cargo, valendo-se o envolvido da função para a prática do delito.
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No caso, a fundamentação utilizada na origem para impor a perda do cargo referiu-se apenas ao cargo
em comissão ocupado pelas pacientes na comissão de licitação quando da prática dos delitos, que não
guarda relação com o cargo efetivo,  ao  qual  também foi,  sem fundamento idôneo,  determinada a
perda.

(...)

(HC nº 482.458-SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Data: 22 de outubro de 2019) - Grifos Acrescidos.

Deste  modo,  a  perda do cargo,  função pública  ou mandato eletivo somente será  como consequência  da
condenação penal nos casos em que o condenado está em plena atividade e em relação àquele cargo que
ocupava quando cometeu a conduta delituosa.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória, para:

a)     ABSOLVER o acusado ANDERSON GURGEL DANTAS das imputações relativas aos crimes de
exploração de prestígio e de associação criminosa, na forma do art. 386, V, do Código de Processo Penal,
bem como da imputação relativa ao crime de falsidade ideológica, no que diz respeito ao fato de o nome de
Francisco Barros Dias não constar em procurações e em petições iniciais de processos em trâmite no TRF da
5ª Região, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal;

b)     ABSOLVER  o acusado MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO das imputações relativas aos
crimes de exploração de prestígio e de associação criminosa, na forma do art. 386, V, do Código de Processo
Penal, bem como da imputação relativa ao crime de falsidade ideológica, no que diz respeito ao fato de o
nome de Francisco Barros Dias não constar em procurações e em petições iniciais de processos em trâmite no
TRF da 5ª Região, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal;

c)       ABOLVER o acusado GLEYDSON FIRMINO DA SILVA  da  imputação  relativa  ao  crime  de
associação criminosa, na forma do art. 386, V, do Código de Processo Penal;

d)     ABSOLVER o acusado IVIS GIORGIO TAVARES BARROS DIAS das imputações referentes aos
crimes de exploração de prestígio e de lavagem de dinheiro quanto ao fato relacionado à Operação "Manus",
na forma do art.  386,  V,  do Código de Processo Penal,  bem como da imputação referente  ao crime de
falsidade  ideológica  no  que  diz  respeito  ao  fato  de  o  nome  de  Francisco  Barros  Dias  não  constar  em
procurações e em petições iniciais de processos em trâmite no TRF da 5ª Região, na forma do art. 386, III, do
Código de Processo Penal;

e)       ABSOLVER o acusado  FRANCISCO BARROS DIAS das  imputações  referentes  ao  crime  de
exploração de prestígio e de lavagem de dinheiro, quanto ao fato relacionado à Operação "Manus", na forma
do art.  386,  V,  do Código de  Processo  Penal,  bem como da imputação referente  ao  crime de  falsidade
ideológica no que diz respeito ao fato de o seu nome não constar em procurações e em petições iniciais de
processos em trâmite no TRF da 5ª Região, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal;

f)      CONDENAR o acusado FRANCISCO BARROS DIAS pela prática do  crime de exploração de
prestígio (art. 357 do CP) por seis vezes, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) por
três vezes, pela prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998) por quatro vezes, e
pelo crime de associação criminosa (art. 288 do CP);
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g)     CONDENAR o acusado JOSÉ LUIZ CARLOS DE LIMA pela prática do crime de exploração de
prestígio (art. 357 do CP) por duas vezes e pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do CP);

h)     CONDENAR o acusado  IVIS GIORGIO TAVARES BARROS DIAS pela prática do crime  de
exploração de prestígio (art. 357 do CP) por uma vez e pela prática do crime de associação criminosa (art.
288 do CP) por uma vez;

i)       CONDENAR a acusada NOARA RENEA VIEIRA DE ALENCAR BARROS DIAS pela prática do
crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998) por duas vezes, e pela prática do crime de
associação criminosa (art. 288 do CP) por uma vez;

j)      CONDENAR o acusado JORGE LUIZ COSTA DE OLIVEIRA pela prática do crime de uso de
documento ideologicamente falso (art. 304, c/c art. 299, ambos do CP) por uma vez, e pela prática do crime
de lavagem de dinheiro (art. 1ºda Lei nº 9.613/1998), por uma vez;

k)     CONDENAR o acusado EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE pela prática do crime de
uso de documento ideologicamente falso (art. 304, c/c art. 299, ambos do CP) por uma vez, e pela prática
do crime de lavagem de dinheiro (art. 1ºda Lei nº 9.613/1998), por uma vez;

l)       CONDENAR o acusado GLEYDSON FIRMINO DA SILVA pela prática do crime de exploração
de prestígio (art. 357 do CP) por uma vez.

IV - DA APLICAÇÃO DA PENA

IV.1 - Em relação ao acusado FRANCISCO BARROS DIAS

IV.1.1 - Do crime previsto no art. 357 do Código Penal:

a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação
para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade
social gerada pelo fato delituoso. No caso, reputo a culpabilidade altíssima, tendo em vista que o acusado é
um desembargador aposentado e se utilizou da sua condição de ex-integrante do TRF da 5ª Região para
praticar o presente delito, afrontando violentamente a credibilidade do judiciário, de modo que reputo tal
circunstância judicial como desfavorável;

b) antecedentes: não há notícia nos autos de condenação penal transitada em julgado em outro processo em
relação ao acusado;

c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância;

d) personalidade: em relação à personalidade na qualidade de circunstância a ser observada na dosimetria da
pena, deve-se analisar as qualidades morais e sociais do agente, a sua boa ou má índole, a maior ou menor
sensibilidade ético-social e a existência, ou não, de desvio de caráter, a fim de verificar se o crime há de ser
considerado como um episódio acidental na vida do agente. Na hipótese, não há nos autos elementos a aferir
a personalidade do acusado;

e) motivo: não merece valoração outra além da já fixada no tipo penal, uma vez que a presente circunstância
é inerente a este, ressalvando-se que premeditação e motivo são institutos diferentes, sem que o primeiro
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possa criar qualquer valoração negativa no presente quesito. Nesse particular, o ganho fácil é inerente ao tipo;

 f) circunstâncias: as circunstâncias da prática do delito são desfavoráveis ao réu, uma vez que o acusado
desenvolveu  um  modus  operandi  sofisticado  para  atuar  em  favor  de  seus  clientes  de  forma  oculta  e
dissimulada, utilizando-se de interpostas pessoas para a prática do crime;

g) consequências: aqui deve ser observado o que vai além do resultado natural do crime. Nesse particular,
percebe-se que as consequências da prática do crime foram o descrédito com o judiciário, o que já é previsto
no próprio tipo penal;

h) comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Dessa forma,  considerando o aumento de 1/8 (um oitavo)  para cada circunstância  judicial  desfavorável,
FIXO a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Não incide nenhuma circunstância atenuante. Incide, no entanto, a circunstância agravante prevista no art. 62,
I, do Código Penal, tendo em vista que Francisco Barros Dias foi quem liderou o esquema de exploração de
prestígio, sendo o seu mentor intelectual, e coordenou a atividade criminosa de todos os demais réus, de
modo que agravo a pena em 1/6, chegando à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual,
em  virtude  da  ausência  de  causas  de  aumento  e  diminuição  de  pena,  TORNO  CONCRETA  E
DEFINITIVA, devendo ser cumprida, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, em regime
inicialmente aberto e em estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais.

Diante das considerações que determinaram a fixação da pena aplicável ao caso, fixo a pena de multa em 126
(cento e vinte e seis)  dias-multa.  Constatando-se que o acusado goza de confortável  situação financeira,
sendo aposentado como desembargador federal,  professor universitário vinculado à UFRN e exercendo a
advocacia com escritório consolidado e renomado, fixo o valor do dia-multa em ½ (meio) salário mínimo
vigente na data do crime, devendo ser atualizado monetariamente pelos índices oficiais, quando da execução
da sentença e paga no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.

Considerando que foram praticadas pelo réu Francisco Barros Dias seis condutas  referentes ao crime de
exploração  de  prestígio,  há  que  ser  aplicada  a  regra  prevista  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso
material), de modo que a pena a ser cumprida em relação ao crime de exploração de prestígio perfaz 14
(quatorze) anos de reclusão e a pena de multa perfaz a quantidade de 756 (setecentos e cinquenta e
seis) dias-multa.

Ressalte-se aqui que sob nenhuma hipótese cabe a aplicação do instituto da continuidade delitiva, tendo que
vista  que  as  práticas  delitivas  perpetradas  por  Francisco  Barros  Dias  não  ocorreram  nas  mesmas
circunstâncias de tempo, de modo que se quebra a unidade característica do crime continuado. Aqui,  os
crimes foram cometidos com o lapso temporal muito superior a 30 (trinta) dias, o que afasta a aplicação do
crime continuado, consoante entendimento consolidado no STF. O que se percebeu dos fatos analisados é que
aqui se trata de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva. Veja-se julgado neste sentido:

EMENTA: PENAL. HABEASCORPUS. DOIS CRIMES DE ROUBO PRATICADOS COM INTERVALO
DE 45 DIAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA. HABITUALIDADE OU REITERAÇÃO
CRIMINOSA.

1. O art. 71 do Código Penal arrola os requisitos necessários à caracterização do crime continuado, a saber:
(i) mais de uma ação ou omissão; (ii) prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; (iii)condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; e (iv) os crimes subsequentes devem ser havidos
como continuação do primeiro.
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2. In casu, o paciente restou condenado por dois crimes de roubo, o primeiro praticado em 20/12/2004 e o
segundo em 05/02/2005, perfazendo entre os delitos um intervalo de 45 dias.3. É assente na doutrina que não
há  "como determinar  o  número  máximo de  dias  ou  mesmo de  meses  para  que  se  possa  entender  pela
continuidade delitiva.

4. O Supremo Tribunal Federal, todavia, lançou luz sobre o tema ao firmar, e a consolidar, o entendimento de
que,  excedido  o  intervalo  de  30  dias  entre  os  crimes,  não  é  possível  ter-se  o  segundo  delito  como
continuidade do primeiro: HC 73.219/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26/04/1996, e HC 69.896,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de02/04/1993.5. A habitualidade ou a reiteração criminosa distingue-se da
continuidade  delitiva,  consoante  reiteradamente  vem  decidindo  esta  Corte:  HC  74.066/SP,  Rel.  Min.
MAURÍCIO CORRÊA, 2ª Turma, DJ de11/10/1996; HC 93.824/RS, Rel. Min. EROS GRAU, 2ª Turma, DJe
de15/08/2008;  e  HC 94.970,  Rel.  Min.  RICARDO LEWANDOWSKI,  1  ª  Turma,  DJe de 28/11/2008.6.
Habeas corpus denegado

(HC 107.636 - Primeira Turma. Relator: Min. Luiz Fux. Data: 06/03/2012).

IV.1.2 - Do crime previsto no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica):

a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação
para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade
social gerada pelo fato delituoso. No caso, reputo a culpabilidade alta, tendo em vista que o réu é uma pessoa
respeitada  no  meio  jurídico,  professor  universitário,  de  modo  que  não  se  esperava  dele  uma  conduta
criminosa como a ora apurada;

b) antecedentes: não há notícia nos autos de condenação penal transitada em julgado em outro processo em
relação ao acusado;

c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância;

d) personalidade: em relação à personalidade na qualidade de circunstância a ser observada na dosimetria da
pena, deve-se analisar as qualidades morais e sociais do agente, a sua boa ou má índole, a maior ou menor
sensibilidade ético-social e a existência, ou não, de desvio de caráter, a fim de verificar se o crime há de ser
considerado como um episódio acidental na vida do agente. Na hipótese, não há nos autos elementos a aferir
a personalidade do acusado;

e) motivo: não merece valoração outra além da já fixada no tipo penal, uma vez que a presente circunstância
é inerente a este, ressalvando-se que premeditação e motivo são institutos diferentes, sem que o primeiro
possa criar qualquer valoração negativa no presente quesito;

 f) circunstâncias: as circunstâncias que envolveram a prática do delito se encontram relatadas nos autos,
não havendo o que se valorar;

g) consequências: não há nos autos demonstração de consequência que transcenda o resultado típico;

h) comportamento da vítima: as vítimas não contribuíram para o delito.

Dessa forma,  considerando o aumento de 1/8 (um oitavo)  para cada circunstância  judicial  desfavorável,
FIXO a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Não incide nenhuma circunstância atenuante. Incide, no entanto, a circunstância agravante prevista no art. 62,
I, do Código Penal, tendo em vista que Francisco Barros Dias, na condição de mentor intelectual do crime foi
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quem dirigiu a atividade dos demais agentes envolvidos no delito,  de modo que agravo a pena em 1/6,
chegando à  pena  de 01  (um) ano,  05  (cinco)  meses  e  15  (quinze)  dias  de  reclusão.  Incide,  ainda,  a
agravante prevista no art. 61, II, "b", tendo em vista que o crime de falsidade ideológica foi praticado pelo réu
com o escopo de assegurar  a  impunidade de outro delito,  a  saber,  do crime de exploração de prestígio,
consoante  fundamentado  em  tópico  próprio,  razão  pela  qual  agravo  a  pena  em  mais  1/6  (um  sexto),
chegando-se ao total de 01(um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias, a qual TORNO CONCRETA E
DEFINITIVA, em virtude da ausência de causas de aumento e diminuição de pena, devendo ser cumprida,
nos  termos  do  art.  33,  §  2º,  alínea  "c",  do  Código  Penal,  em  regime  inicialmente  aberto  e  em
estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais.

Diante das considerações que determinaram a fixação da pena aplicável ao caso, fixo a pena de multa em 126
(cento e vinte e seis)  dias-multa.  Constatando-se que o acusado goza de confortável  situação financeira,
sendo aposentado como desembargador federal,  professor universitário vinculado à UFRN e exercendo a
advocacia com escritório consolidado e renomado, fixo o valor do dia-multa em ½ (meio) salário mínimo
vigente na data do crime, devendo ser atualizado monetariamente pelos índices oficiais, quando da execução
da sentença e paga no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.

Considerando que foram praticadas pelo réu Francisco Barros Dias três condutas  referentes ao crime de
falsidade ideológica, há que ser aplicada a regra prevista no art. 69 do Código Penal (concurso material),
de modo que a pena a ser cumprida em relação ao crime de falsidade ideológica perfaz 05 (cinco) anos,
01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e a pena de multa perfaz a quantidade de 378 (trezentos e
setenta e oito) dias-multa.

Ressalte-se aqui que sob nenhuma hipótese cabe a aplicação do instituto da continuidade delitiva, tendo que
vista  que  as  práticas  delitivas  perpetradas  por  Francisco  Barros  Dias  não  ocorreram  nas  mesmas
circunstâncias de tempo, de modo que se quebra a unidade característica do crime continuado. Aqui,  os
crimes foram cometidos com o lapso temporal muito superior a 30 (trinta) dias, o que afasta a aplicação do
crime continuado, consoante entendimento consolidado no STF. O que se percebeu dos fatos analisados é que
se tratam de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva. Veja-se julgado neste sentido:

EMENTA: PENAL. HABEASCORPUS. DOIS CRIMES DE ROUBO PRATICADOS COM INTERVALO
DE 45 DIAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA. HABITUALIDADE OU REITERAÇÃO
CRIMINOSA.

1. O art. 71 do Código Penal arrola os requisitos necessários à caracterização do crime continuado, a saber:
(i) mais de uma ação ou omissão; (ii) prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; (iii)condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; e(iv) os crimes subsequentes devem ser havidos
como continuação do primeiro.

2. In casu, o paciente restou condenado por dois crimes de roubo, o primeiro praticado em 20/12/2004 e o
segundo em 05/02/2005, perfazendo entre os delitos um intervalo de 45 dias.3. É assente na doutrina que não
há  "como determinar  o  número  máximo de  dias  ou  mesmo de  meses  para  que  se  possa  entender  pela
continuidade delitiva.

4. O Supremo Tribunal Federal, todavia, lançou luz sobre o tema ao firmar, e a consolidar, o entendimento de
que,  excedido  o  intervalo  de  30  dias  entre  os  crimes,  não  é  possível  ter-se  o  segundo  delito  como
continuidade do primeiro: HC 73.219/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26/04/1996, e HC 69.896,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de02/04/1993.5. A habitualidade ou a reiteração criminosa distingue-se da
continuidade  delitiva,  consoante  reiteradamente  vem  decidindo  esta  Corte:  HC  74.066/SP,  Rel.  Min.
MAURÍCIO CORRÊA, 2ª Turma, DJ de11/10/1996; HC 93.824/RS, Rel. Min. EROS GRAU, 2ª Turma, DJe
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de15/08/2008;  e  HC 94.970,  Rel.  Min.  RICARDO LEWANDOWSKI,  1  ª  Turma,  DJe de 28/11/2008.6.
Habeas corpus denegado

(HC 107.636 - Primeira Turma. Relator: Min. Luiz Fux. Data: 06/03/2012).

IV.1.3 - Do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 9.613/98:

a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação
para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade
social gerada pelo fato delituoso. No caso, percebe-se a culpabilidade do acusado se mostrou exacerbada,
tendo  em  vista  que  pela  posição  profissional  que  ocupa  (desembargador  federal  aposentado,  professor
universitário  e  advogado  renomado)  não  se  esperava  que  agisse  da  forma  que  agiu.  Aqui,  o  grau  de
reprovação da atuação do referido réu é altíssimo.

b) antecedentes: não há notícia nos autos de condenação penal transitada em julgado em outro processo em
relação ao acusado;

c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância;

d) personalidade: também não há qualquer informação que possa tornar o presente item negativo;

e) motivo: não merece valoração outra além da já fixada no tipo penal, uma vez que a presente circunstância
é inerente a este, ressalvando-se que premeditação e motivo são institutos diferentes, sem que o primeiro
possa criar qualquer valoração negativa no presente quesito;

f) circunstâncias: são normais à espécie, nada tendo o que se valorar;

g) consequências: as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator
extrapenal;

h) comportamento da vítima: dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da vítima.

Dessa forma,  considerando o aumento de 1/8 (um oitavo)  para cada circunstância  judicial  desfavorável,
FIXO a pena-base em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não incide nenhuma circunstância atenuante. Incide, no entanto, a circunstância agravante prevista no art. 62,
I, do Código Penal, tendo em vista que Francisco Barros Dias, na condição de mentor intelectual, foi quem
ordenou a atividade criminosa dos demais agentes, de modo que agravo a pena em 1/6, chegando à pena de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Não se encontram presentes causas de diminuição ou aumento de pena, TORNO DEFINITIVA a pena de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, devendo ser cumprida, nos termos do art. 33,
§ 2º, alínea "b", do Código Penal, em regime inicialmente semi-aberto e em estabelecimento penal a ser
definido pelo Juízo das Execuções Penais.

Diante das considerações que determinaram a fixação da pena aplicável ao caso, fixo a pena de multa em 85
(oitenta e cinco)dias-multa. Constatando-se que o acusado goza de confortável situação financeira, sendo
aposentado como desembargador federal, professor universitário vinculado à UFRN e exercendo a advocacia
com escritório consolidado e renomado, fixo o valor do dia-multa em ½ (meio) salário mínimo vigente na
data  do  crime,  devendo  ser  atualizado  monetariamente  pelos  índices  oficiais,  quando  da  execução  da
sentença e paga no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.
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Considerando que foram praticadas pelo réu Francisco Barros Dias quatro condutas referentes ao crime de
lavagem de dinheiro, há que ser aplicada a regra prevista no art. 69 do Código Penal (concurso material),
de modo que a pena a ser cumprida em relação ao referido crime perfaz 18 (dezoito) anos e 25 (vinte e
cinco) dias de reclusão e a pena de multa perfaz a quantidade de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa.

Ressalte-se aqui que sob nenhuma hipótese cabe a aplicação do instituto da continuidade delitiva, tendo que
vista  que  as  práticas  delitivas  perpetradas  por  Francisco  Barros  Dias  não  ocorreram  nas  mesmas
circunstâncias de tempo, de modo que se quebra a unidade característica do crime continuado. Aqui,  os
crimes foram cometidos com o lapso temporal muito superior a 30 (trinta) dias, o que afasta a aplicação do
crime continuado, consoante entendimento consolidado no STF. O que se percebeu dos fatos analisados é que
se tratam de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva. Veja-se julgado neste sentido:

EMENTA: PENAL. HABEASCORPUS. DOIS CRIMES DE ROUBO PRATICADOS COM INTERVALO
DE 45 DIAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA. HABITUALIDADE OU REITERAÇÃO
CRIMINOSA.

1. O art. 71 do Código Penal arrola os requisitos necessários à caracterização do crime continuado, a saber:
(i) mais de uma ação ou omissão; (ii) prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; (iii)condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; e(iv) os crimes subsequentes devem ser havidos
como continuação do primeiro.

2. In casu, o paciente restou condenado por dois crimes de roubo, o primeiro praticado em 20/12/2004 e o
segundo em 05/02/2005, perfazendo entre os delitos um intervalo de 45 dias.3. É assente na doutrina que não
há  "como determinar  o  número  máximo de  dias  ou  mesmo de  meses  para  que  se  possa  entender  pela
continuidade delitiva.

4. O Supremo Tribunal Federal, todavia, lançou luz sobre o tema ao firmar, e a consolidar, o entendimento de
que,  excedido  o  intervalo  de  30  dias  entre  os  crimes,  não  é  possível  ter-se  o  segundo  delito  como
continuidade do primeiro: HC 73.219/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26/04/1996, e HC 69.896,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de02/04/1993.5. A habitualidade ou a reiteração criminosa distingue-se da
continuidade  delitiva,  consoante  reiteradamente  vem  decidindo  esta  Corte:  HC  74.066/SP,  Rel.  Min.
MAURÍCIO CORRÊA, 2ª Turma, DJ de11/10/1996; HC 93.824/RS, Rel. Min. EROS GRAU, 2ª Turma, DJe
de15/08/2008;  e  HC 94.970,  Rel.  Min.  RICARDO LEWANDOWSKI,  1  ª  Turma,  DJe de 28/11/2008.6.
Habeas corpus denegado

(HC 107.636 - Primeira Turma. Relator: Min. Luiz Fux. Data: 06/03/2012).

IV.1.4- Do crime previsto no art. 288 do Código Penal

a) culpabilidade:aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação
para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade
social gerada pelo fato delituoso. No caso, percebe-se a culpabilidade do acusado se mostrou exacerbada,
tendo  em  vista  que  pela  posição  profissional  que  ocupa  (desembargador  federal  aposentado,  professor
universitário  e  advogado  renomado)  não  se  esperava  que  agisse  da  forma  que  agiu.  Assim,  valoro
negativamente a presente circunstância judicial;

b) antecedentes: não há notícia nos autos de condenação penal transitada em julgado em outro processo em
relação à acusada;

c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância;
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d) personalidade: também não há qualquer informação que possa tornar o presente item negativo;

e) motivo: não merece valoração outra além da já fixada no tipo penal, uma vez que a presente circunstância
é inerente a este, ressalvando-se que premeditação e motivo são institutos diferentes, sem que o primeiro
possa criar qualquer valoração negativa no presente quesito;

f) circunstâncias: são normais à espécie, nada tendo o que se valorar;

g) consequências: as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator
extrapenal;

h) comportamento da vítima: a vítima (a sociedade) em nada contribuiu para a prática do delito, de forma
que tal circunstância permanece neutra.

Dessa forma,  considerando o aumento de 1/8 (um oitavo)  para cada circunstância  judicial  desfavorável,
FIXO a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Não incide nenhuma circunstância atenuante. Incide, no entanto, a circunstância agravante prevista no art. 62,
I, do Código Penal, tendo em vista que Francisco Barros Dias, na condição de mentor intelectual, foi quem
ordenou a atividade criminosa dos demais agentes, de modo que agravo a pena em 1/6, chegando à pena de
01  (um)  ano,  05  (cinco)  meses  e  15  (quinze)  dias  de  reclusão,  a  qual  TORNO  CONCRETA  E
DEFINITIVA, em razão da não existência de causas de aumento ou de diminuição de pena, a ser cumprida
em regime inicialmente aberto, conforma previsão do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

IV.1.5- Do Concurso Material

Em decorrência do concurso material entre os crimes do art. 357 do Código Penal, do art. 299 do Código
Penal, do art. 1º, I, da Lei nº 9.613/1998 e do art. 288 do Código Penal, fica o réu Francisco Barros Dias
condenado, definitivamente, à penas de 38 (trinta e oito) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão.

No presente caso, para fixação do regime de cumprimento de pena e demais benefícios, deve ser considerado
o somatório das sanções aplicadas ao condenado (38 anos, 07 meses e 16 dias), razão pela qual estas deverão
ser cumpridas, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, em regime inicialmente fechado e em
estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais.

As penas de multa, em obséquio ao que dispõe o art. 72, do CP, são aplicadas distinta e integralmente, ou
seja, são somadas, o que perfaz 1.474 (mil quatrocentos e setenta e quatro) DIAS-MULTA, mantendo-se o
valor unitário já fixado.         

Ausentes os requisitos objetivos do art.  44,  do CP deixo de converter  a pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos.

IV.1.6 - Da Detração Penal

O comando albergado no  §  2º  do  art.  387  do  Código de  Processo  Penal  prevê  que  o  tempo de  prisão
provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro seja computado para fins de
determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

No Código Penal, tal possibilidade encontra correspondência no art. 42, no qual está estampado o instituto da
detração, de cuja leitura se extrai a necessidade de computar-se, na pena privativa de liberdade e medida de
segurança,  o  tempo  de  prisão  provisória  (temporária,  preventiva  ou  flagrante),  prisão  administrativa  ou
internação, cumprido em estabelecimentos prisionais, de tratamento psiquiátrico ou hospitais de custódia.
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No caso dos autos, o acusado Francisco Barros Dias foi o único a ter a sua prisão preventiva decretada em
razão dos fatos apurados no presente feito. A prisão preventiva do citado réu foi decretada em 30/08/2017 (fl.
09 do Id 2883462). Já o alvará de soltura em favor de Francisco Barros Dias foi cumprido em 12/09/2017 (fl.
11 do Id. 2883467), o que resulta na soma de 14 (quatorze) dias de pena já cumprida.

Destarte, detraindo-se esse quantum  do total da pena definitiva e concreta aplicada, a saber, 38 anos, 07
meses e 16 dias de reclusão, chega-se à pena restante de 38 (trinta e oito) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois)
dias de reclusão.

IV.2 - Em relação à acusada NOARA RENEA VIEIRA DE ALENCAR BARROS DIAS:

IV.2.1 - Do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 9.613/98:

a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação
para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade
social gerada pelo fato delituoso. No caso, percebe-se a culpabilidade da acusada se mostrou exacerbada,
tendo em vista que tem formação jurídica tendo plena consciência das consequências dos atos que praticou,
especialmente  se  utilizando-se  de  uma  empresa  em  seu  nome  para  fazer  o  branqueamento  de  valores
recebidos por meio de advocacia ilícita praticada pelo seu esposo. Assim, é alto o grau de reprovação da
atuação da referida acusada.

b) antecedentes: não há notícia nos autos de condenação penal transitada em julgado em outro processo em
relação à acusada;

c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância;

d) personalidade: também não há qualquer informação que possa tornar o presente item negativo;

e) motivo: não merece valoração outra além da já fixada no tipo penal, uma vez que a presente circunstância
é inerente a este, ressalvando-se que premeditação e motivo são institutos diferentes, sem que o primeiro
possa criar qualquer valoração negativa no presente quesito;

f) circunstâncias: são normais à espécie, nada tendo o que se valorar;

g) consequências: as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator
extrapenal;

h) comportamento da vítima: dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da vítima.

Dessa forma,  considerando o aumento de 1/8 (um oitavo)  para cada circunstância  judicial  desfavorável,
FIXO a pena-base em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não incide nenhuma circunstância atenuante ou agravante. Também não se encontram presentes causas de
diminuição ou aumento de pena, de modo que TORNO CONCRETA E DEFINITIVA a pena de 03 (três)
anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, devendo ser cumprida, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal, em regime inicialmente aberto e em estabelecimento penal a ser definido pelo
Juízo das Execuções Penais.

Diante das considerações que determinaram a fixação da pena aplicável ao caso, fixo a pena de multa em 51
(cinquenta e  um) dias-multa.  Constatando-se  que  a  acusada  goza  de  estável  situação  financeira,  sendo
proprietária  de  uma  empresa  que  fecha  contratos  de  ensino  e  atualização  jurídica  a  preços  bastante
consideráveis, consoante se observou com o afastamento do sigilo bancário da Latosensu Escolas Jurídicas,
fixo o valor do dia-multa em ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente na data do crime,  devendo ser
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atualizado monetariamente pelos índices oficiais, quando da execução da sentença e paga no prazo de 10
(dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.

IV.2.2 - Do crime previsto no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica):

a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação
para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade
social  gerada pelo fato  delituoso.  No caso,  reputo a  culpabilidade alta,  tendo em vista  que a  acusada é
proprietária de uma empresa de Estudos Jurídicos (Latosensu Escola Jurídica) e se utilizou desta condição
para  fabricar  documentos  ideologicamente  falsos  para  serem utilizados  em Procedimentos  Investigativos
instaurado pela Procuradoria da República do RN;

b) antecedentes: não há notícia nos autos de condenação penal transitada em julgado em outro processo em
relação ao acusado;

c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância;

d) personalidade: em relação à personalidade na qualidade de circunstância a ser observada na dosimetria da
pena, deve-se analisar as qualidades morais e sociais do agente, a sua boa ou má índole, a maior ou menor
sensibilidade ético-social e a existência, ou não, de desvio de caráter, a fim de verificar se o crime há de ser
considerado como um episódio acidental na vida do agente. Na hipótese, não há nos autos elementos a aferir
a personalidade da acusada;

e) motivo: não merece valoração outra além da já fixada no tipo penal, uma vez que a presente circunstância
é inerente a este, ressalvando-se que premeditação e motivo são institutos diferentes, sem que o primeiro
possa criar qualquer valoração negativa no presente quesito;

 f) circunstâncias: as circunstâncias que envolveram a prática do delito se encontram relatadas nos autos,
não havendo o que se valorar;

g) consequências: não há nos autos demonstração de consequência que transcenda o resultado típico;

h) comportamento da vítima: as vítimas não contribuíram para o delito.

Dessa forma,  considerando o aumento de 1/8 (um oitavo)  para cada circunstância  judicial  desfavorável,
FIXO a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Não incide nenhuma circunstância atenuante. Incide, no entanto, a circunstância agravante prevista no art. 61,
II, "b", tendo em vista que o crime de falsidade ideológica foi praticado pela ré com o escopo de assegurar a
impunidade de outro delito,  a  saber,  do crime de exploração de prestígio  praticado pelo seu esposo em
conjunto com outros réus, consoante fundamentado em tópico próprio, razão pela qual agravo a pena em 1/6
(um sexto), chegando-se ao total de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, a qual TORNO
CONCRETA E DEFINITIVA, em virtude da ausência de causas de aumento e diminuição de pena, devendo
ser cumprida, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, em regime inicialmente aberto e em
estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais.

Diante das considerações que determinaram a fixação da pena aplicável ao caso, fixo a pena de multa em 82
(oitenta  e  dois)dias-multa.  Constatando-se  que  a  acusada  goza  de  estável  situação  financeira,  sendo
proprietária  de  uma  empresa  que  fecha  contratos  de  ensino  e  atualização  jurídica  a  preços  bastante
consideráveis, consoante se observou com o afastamento do sigilo bancário da Latosensu Escolas Jurídicas,
fixo o valor do dia-multa em ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente na data do crime,  devendo ser
atualizado monetariamente pelos índices oficiais, quando da execução da sentença e paga no prazo de 10
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(dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.

Considerando que foram praticadas pela acusada Noara Renea Vieira de Alencar Barros Dias duas condutas
referentes ao crime de falsidade ideológica, há que ser aplicada a regra prevista no art. 69 do Código Penal
(concurso material), de modo que a pena a ser cumprida em relação ao crime de falsidade ideológica
perfaz 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e a pena de multa perfaz a quantidade de 164 (cento
e sessenta e quatro) dias-multa.

Ressalte-se aqui que sob nenhuma hipótese cabe a aplicação do instituto da continuidade delitiva, tendo que
vista que as práticas delitivas perpetradas por Noara Renea Vieira de Alencar Barros Dias não ocorreram nas
mesmas circunstâncias de tempo, de modo que se quebra a unidade característica do crime continuado. Aqui,
os crimes foram cometidos com o lapso temporal muito superior a 30 (trinta) dias, o que afasta a aplicação do
crime continuado, consoante entendimento consolidado no STF. O que se percebeu dos fatos analisados é que
se tratam de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva. Veja-se julgado neste sentido:

EMENTA: PENAL. HABEASCORPUS. DOIS CRIMES DE ROUBO PRATICADOS COM INTERVALO
DE 45 DIAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA. HABITUALIDADE OU REITERAÇÃO
CRIMINOSA.

1. O art. 71 do Código Penal arrola os requisitos necessários à caracterização do crime continuado, a saber:
(i) mais de uma ação ou omissão; (ii) prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; (iii)condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; e(iv) os crimes subsequentes devem ser havidos
como continuação do primeiro.

2. In casu, o paciente restou condenado por dois crimes de roubo, o primeiro praticado em 20/12/2004 e o
segundo em 05/02/2005, perfazendo entre os delitos um intervalo de 45 dias.3. É assente na doutrina que não
há  "como determinar  o  número  máximo de  dias  ou  mesmo de  meses  para  que  se  possa  entender  pela
continuidade delitiva.

4. O Supremo Tribunal Federal, todavia, lançou luz sobre o tema ao firmar, e a consolidar, o entendimento de
que,  excedido  o  intervalo  de  30  dias  entre  os  crimes,  não  é  possível  ter-se  o  segundo  delito  como
continuidade do primeiro: HC 73.219/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26/04/1996, e HC 69.896,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de02/04/1993.5. A habitualidade ou a reiteração criminosa distingue-se da
continuidade  delitiva,  consoante  reiteradamente  vem  decidindo  esta  Corte:  HC  74.066/SP,  Rel.  Min.
MAURÍCIO CORRÊA, 2ª Turma, DJ de11/10/1996; HC 93.824/RS, Rel. Min. EROS GRAU, 2ª Turma, DJe
de15/08/2008;  e  HC 94.970,  Rel.  Min.  RICARDO LEWANDOWSKI,  1  ª  Turma,  DJe de 28/11/2008.6.
Habeas corpus denegado

(HC 107.636 - Primeira Turma. Relator: Min. Luiz Fux. Data: 06/03/2012).

IV.2.3 - Do crime previsto no art. 288 do Código Penal

a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação
para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade
social  gerada pelo fato  delituoso.  No caso,  reputo a  culpabilidade alta,  tendo em vista  que a  acusada é
proprietária de uma empresa de Estudos Jurídicos (Latosensu Escola Jurídica) e se utilizou desta condição
para se associar aos demais condenados para o fim de praticar delitos;

b) antecedentes: não há notícia nos autos de condenação penal transitada em julgado em outro processo em
relação à acusada;
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c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância;

d) personalidade: também não há qualquer informação que possa tornar o presente item negativo;

e) motivo: não merece valoração outra além da já fixada no tipo penal, uma vez que a presente circunstância
é inerente a este, ressalvando-se que premeditação e motivo são institutos diferentes, sem que o primeiro
possa criar qualquer valoração negativa no presente quesito;

f) circunstâncias: são normais à espécie, nada tendo o que se valorar;

g) consequências: as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator
extrapenal;

h) comportamento da vítima: a vítima (a sociedade) em nada contribuiu para a prática do delito, de forma
que tal circunstância permanece neutra.

Dessa forma,  considerando o aumento de 1/8 (um oitavo)  para cada circunstância  judicial  desfavorável,
FIXO a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Não  incide  nenhuma  circunstância  atenuante.  Também  não  incide  qualquer  causa  de  aumento  ou  de
diminuição de pena, de modo que TORNO CONCRETA E DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano e 03
(três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, conforma previsão do art. 33, § 2º,
"c", do Código Penal.

IV.2.4 - Do Concurso Material

Em decorrência do concurso material entre os crimes do art.  1º, I,  da Lei nº 9.613/1998, do art.  299 do
Código Penal e do art. 288 do Código Penal, fica a acusada Noara Renea Vieira de Alencar Barros Dias
condenada, definitivamente, à pena de 08 (oito) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

No presente caso, para fixação do regime de cumprimento de pena e demais benefícios, deve ser considerado
o somatório das sanções aplicadas ao condenado (08 anos e 15 dias),  razão pela qual  estas deverão ser
cumpridas, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, em regime inicialmente fechado e em
estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais.

As penas de multa, em obséquio ao que dispõe o art. 72, do CP, são aplicadas distinta e integralmente, ou
seja, são somadas, o que perfaz 215 (duzentos e quinze) DIAS-MULTA, mantendo-se o valor unitário já
fixado.          

Ausentes os requisitos objetivos do art.  44,  do CP deixo de converter  a pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos.

IV.3 - Em relação ao acusado JOSÉ LUIZ CARLOS DE LIMA:

IV.3.1 - Do crime previsto no art. 357 do Código Penal:

a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação
para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade
social gerada pelo fato delituoso. No caso, reputo a culpabilidade alta, tendo em vista que o acusado é um
conceituado advogado no Estado do Rio Grande do Norte e se utilizou da sua condição para praticar  o
presente  delito,  em  conjunto  com  Francisco  Barros  Dias,  afrontando  violentamente  a  credibilidade  do
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judiciário, de modo que reputo tal circunstância judicial como desfavorável;

b) antecedentes: não há notícia nos autos de condenação penal transitada em julgado em outro processo em
relação ao acusado;

c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância;

d) personalidade: Na hipótese, não há nos autos elementos a aferir a personalidade do acusado;

e) motivo: não merece valoração outra além da já fixada no tipo penal, uma vez que a presente circunstância
é inerente a este, ressalvando-se que premeditação e motivo são institutos diferentes, sem que o primeiro
possa criar qualquer valoração negativa no presente quesito. Nesse particular, o ganho fácil é inerente ao tipo;

 f) circunstâncias: as circunstâncias da prática do delito são normais à espécie;

g) consequências: aqui deve ser observado o que vai além do resultado natural do crime. Nesse particular,
percebe-se que as consequências da prática do crime foram o descrédito com o judiciário, o que já é previsto
no próprio tipo penal;

h) comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Dessa forma,  considerando o aumento de 1/8 (um oitavo)  para cada circunstância  judicial  desfavorável,
FIXO a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Não incide nenhuma circunstância atenuante ou agravante. Também não incide qualquer causa de aumento ou
de diminuição de pena, de modo que TORNO CONCRETA E DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano e 06
(seis) anos de reclusão, devendo ser cumprida, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, em
regime inicialmente aberto e em estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais.

Diante das considerações que determinaram a fixação da pena aplicável ao caso, fixo a pena de multa em 53
(cinquenta e três) dias-multa. Constatando-se que o acusado goza de confortável situação financeira, sendo
advogado com escritório renomado na cidade de Mossoró/RN, fixo o valor do dia-multa em ½ (metade) do
salário mínimo vigente na data do crime,  devendo ser atualizado monetariamente pelos índices oficiais,
quando da execução da sentença e paga no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente
decisão.

Considerando que foram praticadas pelo réu José Luiz Carlos de Lima duas condutas referentes ao crime de
exploração  de  prestígio,  há  que  ser  aplicada  a  regra  prevista  no  art.  69  do  Código  Penal  (concurso
material), de modo que a pena a ser cumprida em relação ao crime de exploração de prestígio perfaz 03
(três) anos de reclusão e a pena de multa perfaz a quantidade de 106 (cento e seis) dias-multa.

Ressalte-se aqui que sob nenhuma hipótese cabe a aplicação do instituto da continuidade delitiva, tendo que
vista  que  as  práticas  delitivas  perpetradas  por  José  Luiz  Carlos  de  Lima  não  ocorreram  nas  mesmas
circunstâncias de tempo, de modo que se quebra a unidade característica do crime continuado. Aqui,  os
crimes foram cometidos com o lapso temporal muito superior a 30 (trinta) dias, o que afasta a aplicação do
crime continuado, consoante entendimento consolidado no STF. O que se percebeu dos fatos analisados é que
se tratam de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva. Veja-se julgado neste sentido:

EMENTA: PENAL. HABEASCORPUS. DOIS CRIMES DE ROUBO PRATICADOS COM INTERVALO
DE 45 DIAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA. HABITUALIDADE OU REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
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1. O art. 71 do Código Penal arrola os requisitos necessários à caracterização do crime continuado, a saber:
(i) mais de uma ação ou omissão; (ii) prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; (iii)condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; e(iv) os crimes subsequentes devem ser havidos
como continuação do primeiro.

2. In casu, o paciente restou condenado por dois crimes de roubo, o primeiro praticado em 20/12/2004 e o
segundo em 05/02/2005, perfazendo entre os delitos um intervalo de 45 dias.3. É assente na doutrina que não
há  "como determinar  o  número  máximo de  dias  ou  mesmo de  meses  para  que  se  possa  entender  pela
continuidade delitiva.

4. O Supremo Tribunal Federal, todavia, lançou luz sobre o tema ao firmar, e a consolidar, o entendimento de
que,  excedido  o  intervalo  de  30  dias  entre  os  crimes,  não  é  possível  ter-se  o  segundo  delito  como
continuidade do primeiro: HC 73.219/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26/04/1996, e HC 69.896,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de02/04/1993.5. A habitualidade ou a reiteração criminosa distingue-se da
continuidade  delitiva,  consoante  reiteradamente  vem  decidindo  esta  Corte:  HC  74.066/SP,  Rel.  Min.
MAURÍCIO CORRÊA, 2ª Turma, DJ de11/10/1996; HC 93.824/RS, Rel. Min. EROS GRAU, 2ª Turma, DJe
de15/08/2008;  e  HC 94.970,  Rel.  Min.  RICARDO LEWANDOWSKI,  1  ª  Turma,  DJe de 28/11/2008.6.
Habeas corpus denegado

(HC 107.636 - Primeira Turma. Relator: Min. Luiz Fux. Data: 06/03/2012).

IV.3.2 - Do crime previsto no art. 288 do Código Penal:

a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação
para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade
social gerada pelo fato delituoso. No caso, percebe-se a culpabilidade do acusado se mostrou exacerbada,
tendo em vista que pela posição profissional que ocupa (advogado renomado na cidade de Mossoró/RN) não
se esperava que agisse da forma que agiu. Assim, valoro negativamente a presente circunstância judicial;

b) antecedentes: não há notícia nos autos de condenação penal transitada em julgado em outro processo em
relação à acusada;

c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância;

d) personalidade: também não há qualquer informação que possa tornar o presente item negativo;

e) motivo: não merece valoração outra além da já fixada no tipo penal, uma vez que a presente circunstância
é inerente a este, ressalvando-se que premeditação e motivo são institutos diferentes, sem que o primeiro
possa criar qualquer valoração negativa no presente quesito;

f) circunstâncias: são normais à espécie, nada tendo o que se valorar;

g) consequências: as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator
extrapenal;

h) comportamento da vítima: a vítima (a sociedade) em nada contribuiu para a prática do delito, de forma
que tal circunstância permanece neutra.

Dessa forma,  considerando o aumento de 1/8 (um oitavo)  para cada circunstância  judicial  desfavorável,
FIXO a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Não incide nenhuma circunstância atenuante ou agravante. Também não incide nenhuma causa de aumento
ou de diminuição de pena, de modo que TORNO CONCRETA E DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano e
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03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime incialmente aberto, na forma do art. 33, § 2º, "c", do
Código Penal.

IV.3.3- Do Concurso Material

Em decorrência do concurso material entre os crimes do art. 357 do Código Penal e do art. 288 do Código
Penal, fica o réu José Luiz Carlos de Lima condenado, definitivamente, à penas de 04 (quatro) anos e 03
(três) meses de reclusão, mantida a pena de multa em 106 (cento e seis) dias-multa.

No presente caso, para fixação do regime de cumprimento de pena e demais benefícios, deve ser considerado
o somatório das sanções aplicadas ao condenado (04 anos e 03 meses), razão pela qual estas deverão ser
cumpridas, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, em regime inicialmente semi-aberto e
em estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais.

Ausentes os requisitos objetivos do art.  44,  do CP deixo de converter  a pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos.

IV.4 - Em relação ao acusado IVIS GIORGIO TAVARES BARROS DIAS:

IV.4.1 - Do crime previsto no art. 357 do Código Penal:

a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação
para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade
social gerada pelo fato delituoso. No caso, reputo a culpabilidade alta, tendo em vista que o acusado é um
advogado conhecido e com escritório bem estabelecido no Estado do Rio Grande do Norte e se utilizou da
sua condição para praticar o presente delito, em conjunto com o pai - Francisco Barros Dias, afrontando
violentamente a credibilidade do judiciário, de modo que reputo tal circunstância judicial como desfavorável;

b) antecedentes: não há notícia nos autos de condenação penal transitada em julgado em outro processo em
relação ao acusado;

c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância;

d) personalidade: Na hipótese, não há nos autos elementos a aferir a personalidade do acusado;

e) motivo: não merece valoração outra além da já fixada no tipo penal, uma vez que a presente circunstância
é inerente a este, ressalvando-se que premeditação e motivo são institutos diferentes, sem que o primeiro
possa criar qualquer valoração negativa no presente quesito. Nesse particular, o ganho fácil é inerente ao tipo;

 f) circunstâncias: as circunstâncias da prática do delito são normais à espécie;

g) consequências: aqui deve ser observado o que vai além do resultado natural do crime. Nesse particular,
percebe-se que as consequências da prática do crime foram o descrédito com o judiciário, o que já é previsto
no próprio tipo penal;

h) comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Dessa forma,  considerando o aumento de 1/8 (um oitavo)  para cada circunstância  judicial  desfavorável,
FIXO a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Não incide nenhuma circunstância atenuante ou agravante. Também não incide qualquer causa de aumento ou
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de diminuição de pena, de modo que TORNO CONCRETA E DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano e 06
(seis) anos de reclusão, devendo ser cumprida, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, em
regime inicialmente aberto e em estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais.

Diante das considerações que determinaram a fixação da pena aplicável ao caso, fixo a pena de multa em 53
(cinquenta e três) dias-multa. Constatando-se que o acusado goza de boa situação financeira, sendo um
jovem advogado com escritório renomado na cidade de Natal/RN, fixo o valor do dia-multa em 1/4 (um
quarto) do salário mínimo vigente na data do crime, devendo ser atualizado monetariamente pelos índices
oficiais, quando da execução da sentença e paga no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da
presente decisão.

IV.4.2 - Do crime previsto no art. 288 do Código Penal:

a) culpabilidade:aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação
para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade
social gerada pelo fato delituoso. No caso, percebe-se a culpabilidade do acusado se mostrou exacerbada,
tendo em vista que pela posição profissional que ocupa (advogado bem estabelecido na cidade de Natal/RN)
não se esperava que agisse da forma que agiu. Assim, valoro negativamente a presente circunstância judicial;

b) antecedentes: não há notícia nos autos de condenação penal transitada em julgado em outro processo em
relação à acusada;

c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância;

d) personalidade: também não há qualquer informação que possa tornar o presente item negativo;

e) motivo: não merece valoração outra além da já fixada no tipo penal, uma vez que a presente circunstância
é inerente a este, ressalvando-se que premeditação e motivo são institutos diferentes, sem que o primeiro
possa criar qualquer valoração negativa no presente quesito;

f) circunstâncias: são normais à espécie, nada tendo o que se valorar;

g) consequências: as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator
extrapenal;

h) comportamento da vítima: a vítima (a sociedade) em nada contribuiu para a prática do delito, de forma
que tal circunstância permanece neutra.

Dessa forma,  considerando o aumento de 1/8 (um oitavo)  para cada circunstância  judicial  desfavorável,
FIXO a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Não incide nenhuma circunstância atenuante ou agravante. Também não incide nenhuma causa de aumento
ou de diminuição de pena, de modo que TORNO CONCRETA E DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano e
03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime incialmente aberto, na forma do art. 33, § 2º, "c", do
Código Penal.

IV.4.3- Do Concurso Material

Em decorrência do concurso material entre os crimes do art. 357 do Código Penal e do art. 288 do Código
Penal, fica o réu Ivis Giorgio Tavares Barros Dias condenado, definitivamente, à pena de 02 (dois) anos e 09
(nove) meses de reclusão.

No presente caso, para fixação do regime de cumprimento de pena e demais benefícios, deve ser considerado
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o somatório das sanções aplicadas ao condenado (02 anos e 09 meses), razão pela qual estas deverão ser
cumpridas, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, em regime inicialmente aberto e em
estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais.

IV.4.4 - Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos

Tendo em conta estarem devidamente preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos arrolados no art. 44 do
Código Penal Brasileiro, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito,
consistentes em:

a) Prestação de serviços, durante 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, na razão de 07 (sete) horas semanais, à
entidade filantrópica (art. 43, inciso IV, do Código Penal) a ser definida em audiência admonitória, quando
será fixado o horário e o tipo de serviço, além do envio ao juízo de comunicação trimestral, até o dia 10 de
cada mês, informando as suas atividades; e

b) Doação mensal de cestas básicas, em valor a ser definido em audiência admonitória, durante o período de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses, à entidade a ser definida na fase da execução da presente sentença.

Fica advertido ao réu que o não cumprimento injustificado das medidas ensejará conversão em pena privativa
de liberdade (art. 44, § 4º, do Código Penal), com imediata expedição de mandado de prisão.

IV.5 - Em relação ao acusado JORGE LUIZ COSTA DE OLIVEIRA:

IV.5.1 - Crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 9.613/1998:

a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação
para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade
social gerada pelo fato delituoso.  No caso, a culpabilidade mostrou-se normal à espécie, nada tendo a se
valorar;

b) antecedentes: não há demonstrado nos autos que houve condenação penal transitada em julgado em outro
processo em relação ao acusado;

c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância;

d) personalidade: também não há qualquer informação que possa tornar o presente item negativo;

e) motivo: não merece valoração outra além da já fixada no tipo penal, uma vez que a presente circunstância
é inerente a este, ressalvando-se que premeditação e motivo são institutos diferentes, sem que o primeiro
possa criar qualquer valoração negativa no presente quesito;

f) circunstâncias: são normais à espécie, nada tendo o que se valorar;

g) consequências: as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator
extrapenal;

h) comportamento da vítima: dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da vítima.

Dessa forma, FIXO a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Não incide nenhuma circunstância atenuante ou agravante. Também não se encontram presentes causas de
diminuição ou aumento de pena, de modo que TORNO CONCRETA E DEFINITIVA a pena de 03 (três)
anos de reclusão, devendo ser cumprida, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, em regime
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inicialmente aberto e em estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais.

Diante das considerações que determinaram a fixação da pena aplicável ao caso, fixo a pena de multa em 30
(trinta) dias-multa. Constatando-se que o acusado goza de estável situação financeira, sendo proprietário de
uma empresa de Construção Civil, fixo o valor do dia-multa em 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente na
data  do  crime,  devendo  ser  atualizado  monetariamente  pelos  índices  oficiais,  quando  da  execução  da
sentença e paga no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.

IV.5.2 - Do crime previsto no art. 304 c/c art. 299 do Código Penal (uso de documento ideologicamente
falso):

a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação
para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade
social gerada pelo fato delituoso. No caso, reputo a culpabilidade alta, tendo em vista que o acusado foi
notificado pelo Ministério Público Federal a comprovar a razão de transferência para a empresa Latosensu
Escola Jurídica, tendo apresentado a tal órgão um documento sabidamente falso em autos de Procedimentos
Investigativos instaurado pela Procuradoria da República do RN;

b) antecedentes: não há notícia nos autos de condenação penal transitada em julgado em outro processo em
relação ao acusado;

c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância;

d) personalidade: em relação à personalidade na qualidade de circunstância a ser observada na dosimetria da
pena, deve-se analisar as qualidades morais e sociais do agente, a sua boa ou má índole, a maior ou menor
sensibilidade ético-social e a existência, ou não, de desvio de caráter, a fim de verificar se o crime há de ser
considerado como um episódio acidental na vida do agente. Na hipótese, não há nos autos elementos a aferir
a personalidade do acusado;

e) motivo: não merece valoração outra além da já fixada no tipo penal, uma vez que a presente circunstância
é inerente a este, ressalvando-se que premeditação e motivo são institutos diferentes, sem que o primeiro
possa criar qualquer valoração negativa no presente quesito;

 f) circunstâncias: as circunstâncias que envolveram a prática do delito se encontram relatadas nos autos,
não havendo o que se valorar;

g) consequências: não há nos autos demonstração de consequência que transcenda o resultado típico;

h) comportamento da vítima: as vítimas não contribuíram para o delito.

Dessa forma,  considerando o aumento de 1/8 (um oitavo)  para cada circunstância  judicial  desfavorável,
FIXO a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Não incide nenhuma circunstância atenuante. Incide, no entanto, a circunstância agravante prevista no art. 61,
II, "b", tendo em vista que o crime de falsidade ideológica foi praticado pelo réu com o escopo de assegurar a
impunidade de outro delito, a saber, do crime de exploração de prestígio praticado por Francisco Barros Dias,
consoante fundamentado em tópico próprio, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), chegando-se
ao  total  de  01  (um)  ano,  05  (cinco)  meses  e  15  (quinze)  dias,  a  qual  TORNO  CONCRETA  E
DEFINITIVA, em virtude da ausência de causas de aumento e diminuição de pena, devendo ser cumprida,
nos  termos  do  art.  33,  §  2º,  alínea  "c",  do  Código  Penal,  em  regime  inicialmente  aberto  e  em
estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais.
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Diante das considerações que determinaram a fixação da pena aplicável ao caso, fixo a pena de multa em 82
(oitenta  e  dois)  dias-multa.  Constatando-se  que  o  acusado  goza  de  estável  situação  financeira,  sendo
proprietário de uma empresa de Construção Civil, fixo o valor do dia-multa em 1/4 (um quarto) do salário
mínimo vigente na data do crime, devendo ser atualizado monetariamente pelos índices oficiais, quando da
execução da sentença e paga no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.

IV.5.3 - Do Concurso Material

Em decorrência do concurso material entre os crimes do art. 357 do Código Penal e do art. 304 c/c art. 299,
ambos do Código Penal, fica o réu Jorge Luiz Costa de Oliveira  condenado, definitivamente, à pena de 04
(quatro) anos e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

No presente caso, para fixação do regime de cumprimento de pena e demais benefícios, deve ser considerado
o somatório das sanções aplicadas ao condenado (04 anos, 05 meses e 15 dias), razão pela qual estas deverão
ser cumpridas, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, em regime inicialmente semi-aberto
e em estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais.

As penas de multa, em obséquio ao que dispõe o art. 72, do CP, são aplicadas distinta e integralmente, ou
seja, são somadas, o que perfaz 112 (cento e doze) DIAS-MULTA, mantendo-se o valor unitário já fixado.

Ausentes os requisitos objetivos do art.  44,  do CP deixo de converter  a pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos.

IV.6 - Em relação ao acusado EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE:

IV.6.1 - Crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 9.613/1998:

a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação
para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade
social gerada pelo fato delituoso.  No caso, a culpabilidade mostrou-se normal à espécie, nada tendo a se
valorar;

b) antecedentes: não há demonstrado nos autos que houve condenação penal transitada em julgado em outro
processo em relação ao acusado;

c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância;

d) personalidade: também não há qualquer informação que possa tornar o presente item negativo;

e) motivo: não merece valoração outra além da já fixada no tipo penal, uma vez que a presente circunstância
é inerente a este, ressalvando-se que premeditação e motivo são institutos diferentes, sem que o primeiro
possa criar qualquer valoração negativa no presente quesito;

f) circunstâncias: são normais à espécie, nada tendo o que se valorar;

g) consequências: as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator
extrapenal;

h) comportamento da vítima: dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da vítima.

Dessa forma, FIXO a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Não incide nenhuma circunstância atenuante ou agravante. Também não se encontram presentes causas de
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diminuição ou aumento de pena, de modo que TORNO CONCRETA E DEFINITIVA a pena de 03 (três)
anos de reclusão, devendo ser cumprida, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, em regime
inicialmente aberto e em estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais.

Diante das considerações que determinaram a fixação da pena aplicável ao caso, fixo a pena de multa em 30
(trinta) dias-multa. Constatando-se que o acusado goza de uma confortável vida financeira, sendo um dos
empresários  mais  abastados  da  cidade  de  Mossoró/RN,  fixo  o  valor  do  dia-multa  em 10  (dez)  salários
mínimos vigentes na data do crime, devendo ser atualizado monetariamente pelos índices oficiais, quando
da execução da sentença e paga no prazo de 10 (dez) dias,  a contar do trânsito em julgado da presente
decisão.

IV.6.2 - Do crime previsto no art. 304 c/c art. 299 do Código Penal (uso de documento ideologicamente
falso):

a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação
para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade
social gerada pelo fato delituoso. No caso, reputo a culpabilidade alta, tendo em vista que o acusado foi
notificado pelo Ministério Público Federal a comprovar a razão de transferência para a empresa Latosensu
Escola Jurídica, tendo apresentado a tal órgão um documento sabidamente falso em autos de Procedimentos
Investigativos instaurado pela Procuradoria da República do RN;

b) antecedentes: não há notícia nos autos de condenação penal transitada em julgado em outro processo em
relação ao acusado;

c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância;

d) personalidade: em relação à personalidade na qualidade de circunstância a ser observada na dosimetria da
pena, deve-se analisar as qualidades morais e sociais do agente, a sua boa ou má índole, a maior ou menor
sensibilidade ético-social e a existência, ou não, de desvio de caráter, a fim de verificar se o crime há de ser
considerado como um episódio acidental na vida do agente. Na hipótese, não há nos autos elementos a aferir
a personalidade do acusado;

e) motivo: não merece valoração outra além da já fixada no tipo penal, uma vez que a presente circunstância
é inerente a este, ressalvando-se que premeditação e motivo são institutos diferentes, sem que o primeiro
possa criar qualquer valoração negativa no presente quesito;

 f) circunstâncias: as circunstâncias que envolveram a prática do delito se encontram relatadas nos autos,
não havendo o que se valorar;

g) consequências: não há nos autos demonstração de consequência que transcenda o resultado típico;

h) comportamento da vítima: as vítimas não contribuíram para o delito.

Dessa forma,  considerando o aumento de 1/8 (um oitavo)  para cada circunstância  judicial  desfavorável,
FIXO a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Não incide nenhuma circunstância atenuante. Incide, no entanto, a circunstância agravante prevista no art. 61,
II, "b", tendo em vista que o crime de falsidade ideológica foi praticado pelo réu com o escopo de assegurar a
impunidade de outro delito, a saber, do crime de exploração de prestígio praticado por Francisco Barros Dias,
consoante fundamentado em tópico próprio, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), chegando-se
ao  total  de  01  (um)  ano,  05  (cinco)  meses  e  15  (quinze)  dias,  a  qual  TORNO  CONCRETA  E
DEFINITIVA, em virtude da ausência de causas de aumento e diminuição de pena, devendo ser cumprida,
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nos  termos  do  art.  33,  §  2º,  alínea  "c",  do  Código  Penal,  em  regime  inicialmente  aberto  e  em
estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais.

Diante das considerações que determinaram a fixação da pena aplicável ao caso, fixo a pena de multa em 82
(oitenta e dois) dias-multa. Constatando-se que o acusado goza de uma confortável vida financeira, sendo
um dos empresários mais abastados da cidade de Mossoró/RN, fixo o valor do dia-multa em 10 (dez) salários
mínimos vigentes na data do crime, devendo ser atualizado monetariamente pelos índices oficiais, quando
da execução da sentença e paga no prazo de 10 (dez) dias,  a contar do trânsito em julgado da presente
decisão.

IV.6.3 - Do Concurso Material

Em decorrência do concurso material entre os crimes do art. 357 do Código Penal e do art. 304 c/c art. 299,
ambos do Código Penal, fica o réu Edvaldo Fagundes de Albuquerque  condenado, definitivamente, à pena
de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

No presente caso, para fixação do regime de cumprimento de pena e demais benefícios, deve ser considerado
o somatório das sanções aplicadas ao condenado (04 anos, 05 meses e 15 dias), razão pela qual estas deverão
ser cumpridas, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, em regime inicialmente semi-aberto
e em estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais.

As penas de multa, em obséquio ao que dispõe o art. 72, do CP, são aplicadas distinta e integralmente, ou
seja, são somadas, o que perfaz 112 (cento e doze) DIAS-MULTA, mantendo-se o valor unitário já fixado.

Ausentes os requisitos objetivos do art.  44,  do CP deixo de converter  a pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos.

IV.7 - Em relação ao acusado GLEYDSON FIRMINO DA SILVA:

IV.7.1 - Do crime previsto no art. 357 do Código Penal:

a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação
para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade
social gerada pelo fato delituoso.  No caso, a culpabilidade mostrou-se normal à espécie, nada tendo a se
valorar;

b) antecedentes: não há notícia nos autos de condenação penal transitada em julgado em outro processo em
relação ao acusado;

c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância;

d) personalidade: na hipótese, não há nos autos elementos a aferir a personalidade do acusado;

e) motivo: não merece valoração outra além da já fixada no tipo penal, uma vez que a presente circunstância
é inerente a este, ressalvando-se que premeditação e motivo são institutos diferentes, sem que o primeiro
possa criar qualquer valoração negativa no presente quesito. Nesse particular, o ganho fácil é inerente ao tipo;

 f) circunstâncias: as circunstâncias da prática do delito são normais à espécie;

g) consequências: aqui deve ser observado o que vai além do resultado natural do crime. Nesse particular,
percebe-se que as consequências da prática do crime foram o descrédito com o judiciário, o que já é previsto
no próprio tipo penal;
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h) comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Dessa forma, FIXO a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Não incide nenhuma circunstância atenuante ou agravante. Também não incide qualquer causa de aumento ou
de diminuição de pena, de modo que TORNO CONCRETA E DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano de
reclusão,  devendo ser  cumprida,  nos  termos do art.  33,  §  2º,  alínea  "c",  do  Código Penal,  em regime
inicialmente aberto e em estabelecimento penal a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais.

Diante das considerações que determinaram a fixação da pena aplicável ao caso, fixo a pena de multa em 10
(dez) dias-multa. Constatando-se que o acusado é bacharel em direito, fixo o valor do dia-multa em 1/8 (um
oitavo) do salário mínimo vigente na data do crime, devendo ser atualizado monetariamente pelos índices
oficiais, quando da execução da sentença e paga no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da
presente decisão.

IV.7.2 -Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos

Tendo em conta estarem devidamente preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos arrolados no art. 44 do
Código Penal Brasileiro, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito,
consistentes em prestação de serviços, durante 01 (um) ano, na razão de 07 (sete) horas semanais, à entidade
filantrópica (art. 43, inciso IV, do Código Penal) a ser definida em audiência admonitória, quando será fixado
o horário e o tipo de serviço, além do envio ao juízo de comunicação trimestral, até o dia 10 de cada mês,
informando as suas atividades.

Fica advertido ao réu que o não cumprimento injustificado das medidas ensejará conversão em pena privativa
de liberdade (art. 44, § 4º, do Código Penal), com imediata expedição de mandado de prisão.

V - Da Inelegibilidade 

A Constituição Federal determina a suspensão dos direitos políticos de quem seja criminalmente condenado
por sentença irrecorrível, enquanto durarem os efeitos da condenação. Além disso, o art. 1º, inciso I, alínea
"e", da Lei Complementar nº 64, de 1990 (Lei das Inelegibilidades), considera inelegíveis por oito anos após
o cumprimento da pena, os que hajam sido condenados pelos crimes nela previstos.

Neste sentido, a Lei das Inelegibilidades dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: 

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;     

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a
falência;     

3. contra o meio ambiente e a saúde pública;     

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;    
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5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o
exercício de função pública;     

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; 

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;     

8. de redução à condição análoga à de escravo;     

9. contra a vida e a dignidade sexual; e     

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;      

Assim, depois do cumprimento da pena imposta em caso de condenação por algum dos crimes previstos no
art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC 64/90, segue-se o prazo de oito anos de inelegibilidade, não ocorrendo,
todavia, quando se tratar de crimes culposos, crimes sujeitos à ação penal privada ou em caso de infrações
penais de menor potencial ofensivo.

No  presente  caso,  vislumbra-se  que  todos  os  condenados  na  presente  sentença  deverão  permanecer
inelegíveis pelo período de oito anos após o cumprimento da pena, tendo em vista que foram condenados por
crime listado no inciso I do referido artigo.

VI - Da análise da necessidade de imposição da prisão preventiva

Em razão do disposto no parágrafo único do art.  387 do Código de Processo Penal,  o juiz decidirá (na
sentença condenatória), fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão
preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

No presente caso, faculto a todos os réus o direito de recorrer em liberdade, por não vislumbrar a presença
dos pressupostos e fundamentos legitimadores da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal.

VII - Disposições Finais:

Na forma da fundamentação supra (item "II.2.1.3"), deixo de fixar qualquer valor mínimo a ser indenizado
pelos réus.

A perda do cargo, função ou mandato dos ora condenados, na forma prevista no artigo 92, I, do Código
Penal, deverá observar os fundamentos expostos no tópico II.3.

Por fim, após o trânsito em julgado:

a) expeça-se certidão, com os termos inicial e final, da prisão provisória do(s) réu(s), acaso houver, bem
como atestando o(s) seu(s) endereço(s) atualizado(s);

b) anote-se o nome do(s) condenado(s) no "Rol de Culpados", mediante tarefa apropriada no Sistema PJe;

c) comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral acerca da(s) condenação(ões) proferida(s), para os efeitos
do art. 15, III, da CF/88 e do art. 1º, inciso I, alínea "e", n.º 1, da LC 64/90;

d)comunique-se à Polícia Federal neste Estado acerca da(s) condenação(ões) proferida(s), informando o teor
desta sentença, para os fins de atualização da base de dados do INFOSEG, mediante comando via SINIC;
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e) remetam-se os autos à Seção de Contadoria deste Juízo para a efetivação dos cálculos da pena de multa
e/ou custas judiciais, acaso fixadas, que deverá(ão) ser(em) paga(s) após 10 (dez) dias da intimação para tal,
sob pena de comunicação à Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; e,

f)digitalizem-se as peças necessárias para formação do processo de execução definitiva (arts. 106 e 109 do
Provimento n.º 01/2009, da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 5ª Região), devendo estas serem
remetidas ao Setor de Distribuição para que procedam à autuação do processo autônomo de Execução Penal.

Os condenados na presente sentença deverão arcar com as custas processuais.

Publicação e registros eletrônicos.

Natal/RN, datado eletronicamente.                                           

FRANCISCO EDUARDO GUIMARÃES FARIAS

Juiz Federal da 14ª Vara da SJRN
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