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BARROS DIAS

IVIS
GIORGIO TAVARES BARROS DIAS

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO

I - RAZÕES DE FATO E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA EXCEÇÃO.

Processo nº 

 brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o n.
056.779.634-53 e RG n.º 148832 SSP/RN, 

, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF sob o n. 917.993.334-34 e RG
sob o n. 1678638 SSP/PB, ambos com residência e domicilio situado à Rua Desembargador
Virgílio Dantas, 769, Edifício Xavante, apartamento 502, Natal/RN, CEP 59.020-560, e 

, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o n.
010.615.414-10, residente na Rua Cel. Costa Pinheiro, 1049-A, Tirol, Natal/RN, vêm, perante
Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 95, 98, 252 e 254 do Código de Processo Penal
(CPP), nos arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil (CPC), bem como no art. 8º, II, do
Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), arguir a presente

o que fazem com suporte nas argumentações fáticas e jurídicas doravante alinhavadas.

01.                   O Código de Processo Penal inicia o tratamento das exceções referindo-se
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diretamente à exceção de suspeição, estabelecendo que 
 (art. 96 do CPP).

02.                  Sobre a exceção, qualquer das partes pode pretender recusar o juiz, desde que por
meio de 

 (art. 98 do CPP).

03.                  Quanto ao procedimento, primeiramente se faculta ao juiz o reconhecimento da
exceção, de modo que o mesmo 

 (art. 99 do CPP).

04.                  Em caso de não aceite, o juiz 

 (art. 100 do CPP).

05.                  Nesse contexto, cumpre assinalar que o juiz goza de garantias objetivas previstas
na Constituição Federal, como inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios e vitaliciedade,
além de garantias objetivas e subjetivas pessoais, como hipóteses de impedimento e suspeição.
Tudo isso como forma de garantir a independência, autonomia e, acima de tudo, isenção ao
proferir seus julgamentos e conduzir os processos no âmbito de suas competências legais.

06.                  É por essa razão que o Código de Processo Civil, o qual é aplicado
subsidiariamente ao Código de Processo Penal, conforme deixa transparecer o disposto no art.
3º deste último diploma, de forma bem sistematizada prevê as hipóteses de impedimento do juiz
e de suspeição.

07.                  Sobre a matéria, o  claramente já expôs que,
diferentemente do impedimento, cujas hipóteses são notoriamente definidas, mostra-se
impossível ao legislador prever todas as possibilidades de vínculos subjetivos (juiz e partes)
susceptíveis de comprometer a sua imparcialidade. Por isso o pronunciamento da Quinta Turma
daquela Corte de Justiça, no julgamento do , assim se pronunciou, no que
importa:

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO FEDERAL. HIPÓTESES DO ART.
254 DO CPP. NÃO TAXATIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA POR
AUSÊNCIA DA FASE DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO.
IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA
EXTENSÃO, DENEGADA.
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a "arguição de suspeição precederá a
qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente"

"petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo
as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas"

"sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos a
petição do recusante com os documentos que a instruam, e por despacho se declarará suspeito,
ordenando a remessa dos autos ao substituto"

"mandará autuar em apartado a petição, dará sua
resposta dentro em três dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida,
determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro em vinte e quatro horas, ao juiz ou
tribunal a quem competir o julgamento"

Superior Tribunal de Justiça (STJ)

HC 146.796/SP

1. Se é certo que o impedimento diz da relação entre o julgador e o objeto da lide (causa
objetiva), não menos correto é afirmar que a suspeição o vincula a uma das partes (causa
subjetiva).

2. Tanto o impedimento quanto a suspeição buscam garantir a imparcialidade do
Magistrado, condição  do devido processo legal, porém, diferentemente do
primeiro, cujas hipóteses podem ser facilmente pré-definidas, seria difícil, quiçá
impossível, ao legislador ordinário prever todas as possibilidades de vínculos subjetivos
(juiz e partes) susceptíveis de comprometer a sua imparcialidade.

3. Para atender ao real objetivo do instituto da suspeição, o rol de hipóteses do art. 254 do

sine qua non



CPP não deve, absolutamente, ser havido como exaustivo. É necessária certa e razoável
mitigação, passível de aplicação, também e em princípio, da cláusula aberta de suspeição
inscrita no art. 135, V, do CPC c/c 3º do CPP.

STJ - HC 146.796/SP

Renato Brasileiro de Lima

Eugênio Pacelli

SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO RESPONSÁVEL PELA
CONDUÇÃO DA AÇÃO PENAL ROL EXEMPLIFICATIVO

(...)

8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, ficando sem efeito a liminar.

( , Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, j.
04.03.2010)

08.                  De acordo com a doutrina de , não apenas o
impedimento, mas também a suspeição constitui causa de nulidade absoluta, a contar do
primeiro ato em que houve intervenção do juiz suspeito. Explica o autor:

"ao se referir às nulidades que estarão sanadas em virtude do decurso do tempo, logo, sujeitas à
preclusão, característica básica de toda e qualquer nulidade relativa, o art. 572 do CPP não faz
menção ao art. 564, I, do CPP. Portanto, interpretando-se a contrario sensu o art. 572, conclui-se
que a suspeição é causa de nulidade absoluta, já que, ao contrário da relativa, aquela espécie de
nulidade pode ser arguida a qualquer momento, não estando sujeita à preclusão".

09.                  É nesse sentido o entendimento de , ao afirmar que 
[1].
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10.                  O Código de Processo Penal, por ser ainda da década de 40, não possui a mesma
sistematização, mas prevê que o juiz pode ser impedido ou suspeito de atuar em determinados
processos, dependendo da situação prevista na lei e aí complementada pelo Código de Processo
Civil.

11.                  Nessa esteira, o art. 144 do CPC prescreve, em seu inc. VII, que 

.

12.                  Já o art. 145 do CPC prevê as hipóteses de suspeição do juiz. Seu inciso III
dispõe: 

.

13.                  O Código de Processo Penal, por sua vez, em seu art. 254, inc. V, proclama que

14.                  Ainda neste contexto, as causas de suspeição previstas no mencionado artigo são
compreendidas, tanto pela doutrina majoritária como pelos Tribunais Superiores, como rol
meramente exemplificativo de hipóteses, consoante esclarece os precedentes abaixo transcritos:

. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO
PENAL). ALEGADA 

. . EXISTÊNCIA DE OUTRA
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO OPOSTA CONTRA O MESMO JUIZ E QUE FOI JULGADA
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"julgada
procedente a exceção, todos os atos do processo serão anulados"

"há impedimento
do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: (...) VII - em que figure como parte
instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de
prestação de serviços"

"quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou
companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive"

"o juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
(...) V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes".

HABEAS CORPUS



PROCEDENTE. FATOS QUE INDICAM A QUEBRA DA IMPARCIALIDADE EXIGIDA
AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. 

. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais já havia reconhecido a suspeição reclamada em anterior exceção por fatos que
evidenciam a quebra da imparcialidade do magistrado com relação ao paciente. 3. A arguição de
suspeição do juiz é destinada à tutela de uma característica inerente à jurisdição, que é a sua
imparcialidade, sem a qual se configura a ofensa ao devido processo legal. 4. Ordem concedida.

( , Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, j. 28.02.2012, grifos
acrescidos).

RECURSO ESPECIAL. PENAL. . MAGISTRADO QUE
REALIZA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE PARTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
ATOS ORDINATÓRIOS REALIZADOS EM CUMPRIMENTO DE ORDENS EMANADAS
DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. SISTEMA
ACUSATÓRIO. 

. RECURSO IMPROVIDO. 1. O sistema acusatório elenca os princípios que
servem, não somente para a elaboração das normas processuais penais, mas, principalmente,
para a aplicação das leis penais aos casos concretos, determinando ao magistrado o dever de
observar tais princípios quando da prolação de sua decisão, sob pena de infringir todo o sistema
jurídico e, em especial, a Constituição Federal. 2. A realidade fática delimitada no acórdão
recorrido revela que a magistrada efetivou atos ordinatórios, em cumprimento de ordem de
autoridade judiciária superior, em procedimento administrativo ligado aos mesmos fatos que
desencadearam a ação penal. 3. Os fatos descritos não se subsumem perfeitamente às hipóteses
previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, contudo, 

 4. As intimações realizadas pela magistrada revelam apenas duas finalidades
primordiais: regularizar a tramitação e promover o andamento de processo atribuído à
autoridade judicante superior que delegou a realização de atos meramente ordinatórios. 5. A
conduta praticada pela julgadora não revela expressão de juízo de valor quanto à matéria em
debate ou à pessoa do recorrente, circunstância que afasta eventual parcialidade e,
consequentemente, a suspeição. 6. Recurso especial a que se nega provimento.

( , Relator Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, j. 27.08.2013,
grifos acrescidos)

15.                  Fazendo-se uma análise sistematizada das normas e do arcabouço doutrinário
acima perfilhado, é perfeitamente possível se verificar que o douto Juiz que preside este
processo, Dr. , é impedido e/ou suspeito. Senão,
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As causas de suspeição previstas no artigo 254
do Código de Processo Penal não se referem às situações em que o magistrado está
impossibilitado de exercer a jurisdição, relacionando-se, por outro lado, aos casos em que
o togado perde a imparcialidade para apreciar determinada causa, motivo pelo qual
doutrina e jurisprudência majoritárias têm entendido que o rol contido no mencionado
dispositivo legal é meramente exemplificativo

STJ - HC 172.819/MG

SUSPEIÇÃO. ART. 254 DO CPP

IMPARCIALIDADE DO JUIZ. GARANTIA CONSTITUCIONAL
PRESERVADA

o rol de suspeições é
exemplificativo, sendo, assim, imprescindível, para o reconhecimento da suspeição do
magistrado, não a adequação perfeita da realidade à uma das proposições do referido
dispositivo legal, mas sim, a constatação do efetivo comprometimento do julgador com a
causa.

STJ - REsp 1.379.140/SC

Francisco Eduardo Guimarães Farias



observe-se.

16.                  Situação mais evidente de impedimento neste caso encontra-se no fato de o
ilustre Juiz do feito, mesmo sendo o Juiz vinculado ao , instaurado em 

, e que apurava a prática de crime de exploração de prestígio por parte de
advogados, dentre os quais o acusado , ter
celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios com o referido acusado em 

, bem como ter outorgado procuração , na data de 
, consoante atestam os documentos anexos a seguir, também anexados à presente exceção.

Vejamos:

 NA PETIÇÃO EM PDF CONSTA O DOCUMENTO.

17.                  Conforme amplamente demonstrado na legislação vigente, a sistemática
processual impede que a relação processual se estabeleça com validade diante de evidente
quebra do princípio da imparcialidade concretizada na relação cliente-advogado que existe entre
o Magistrado e o aludido acusado.

18.                  Nesse sentido, frisa  que se considera impedido de
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18.                  Nesse sentido, frisa  que se considera impedido de
atuar o juiz que é parcial, situação presumida pela lei, em casos específicos. Assim, as hipóteses
previstas no art. 252 do CPP indicam a impossibilidade de exercício jurisdicional em
determinado processo. A sua infração implica, conforme já dito, inexistência dos atos
praticados[2].

19.                  De acordo com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios, o
Juiz excepto contratou o citado acusado para que este o representasse em ação indenizatória
perante a 19ª Vara Cível da Comarca de Natal, tendo assinado procuração para esse fim na data
de 30 de março de 2016.

20.                  Sendo assim, não restam dúvidas sobre o impedimento do Magistrado presidente
do feito relativamente ao acusado , razão pela
qual argui-se esta exceção para afastar a nulidade decorrente do impedimento e possibilitar a
regular marcha processual, dentro dos ditames do devido processo legal.

21.                  No presente caso, 
, a qual pertence à acusada

, também esposa do acusado
.

22.                  Por essa circunstância, apresenta-se com a vedação do art. 144 do CPC, face ao
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I.a - A CONTRATAÇÃO DO ACUSADO IVIS GIORGIO TAVARES BARROS DIAS
COMO ADVOGADO DO JUIZ EXCEPTO.

IPL 529/2016 27 de
junho de 2016

IVIS GIORGIO TAVARES BARROS DIAS
14 de

março de 2016 30 de março de
2016

Guilherme de Souza NucciGuilherme de Souza Nucci

IVIS GIORGIO TAVARES BARROS DIAS

II.b - A RELAÇÃO JURÍDICA ADVINDA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ENTRE O JUIZ EXCEPTO E A ACUSADA NOARA RENEA VIEIRA DE

ALENCAR BARROS DIAS.

o Juiz que preside o feito já firmou contrato de prestação
de serviços com a empresa LATO SENSU ESCOLA JURÍDICA
NOARA RENEA VIEIRA DE ALENCAR BARROS DIAS
FRANCISCO BARROS DIAS

ad judicia



manifesto impedimento do Magistrado por haver firmado .

23.                  Na aludida relação jurídica que firmou com a empresa em tela, apresentou-se na
condição de , tendo inclusive sido remunerado pelo serviço prestado, na forma e
condições detalhadamente ajustadas, o que veda a possibilidade de atuar no processo, quer por
previsão expressa do art. 145 do CPC, inc. III, quer pelo que dispõe o art. 254, inc. V, do CPP.
Em ambos os diplomas legais apresenta-se o julgador como suspeito para atuar no feito.

24.                  Para confirmar as hipóteses plasmadas nos textos claros da lei, veja-se a situação
de impedimento, na forma do processo civil, ou de suspeição, na hipótese do processo penal.

25.                  O Código de Processo Civil prevê como impedimento a relação jurídica advinda
de . Enquanto isso, tanto no Código de Processo Civil como
no Código de Processo Penal estão expressas as condições de credor e devedor entre o juiz e um
dos acusados ou seus parentes em graus proibidos. No caso, o julgador que preside o feito
apresenta-se na relação jurídica como credor, tendo inclusive sido remunerado pelos serviços
prestados.

26.                  A confirmar o narrado, abaixo estão transcritos os e-mails em que o ilustre
julgador que preside o feito firmou contrato de prestação de serviços com a Escola LATO
SENSU, a fim de  sobre .
Vejamos:

 latosensunoara@yahoo.com.br.  franceduardo@hotmail.com. 

 franceduardo@hotmail.com.  latosensunoara@yahoo.com.br.  20/04/2010 -
Terça-feira.

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfrn.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam...

6 de 17 16/10/2017 19:17

"contrato de prestação de serviços"

"contrato de prestação de serviços"

ministrar curso

"Com os cumprimentos da Lato Sensu - Escola jurídica, conforme contato telefônico, é com
muita satisfação que temos a honra de convidar Vossa Excelência para participar do projeto de
treinamento do Curso de Gestão Tributária e Financeira, ministrando parte da carga horária
junto a FRANCISCO BARRO DIAS e MARCOS RIOS - TCE-PE, previsto para o período de 07
a 11 de junho de 2010, das 8h às 12h, em Natal/RN, e de 19 a 23 de julho em João Pessoa/PB.

Segue abaixo minuta de conteúdo programático para o senhor analisar. Valor da hora/aula -
60min: R$ 150,00. Forma de pagamento: depósito em conta corrente no máximo em 30 dias
após o término do curso".

"Observo que o programa é bem vasto, exigindo uma carga horária extensa a fim de que o
curso possa ser dado com a profundidade desejada.

Acredito que cada uma das partes do curso referentes ao IMPOSTO DE RENDA NA FONTE -
PESSOA JURÍDICA e à RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR CESSÃO OU EMPREITADA
precisariam de uma carga horária mínima de 4 horas.

credor

GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

EMAIL Nº 01

De: Para: Data:

EMAIL Nº 02

De: Para: Data:



As demais partes do curso, para uma apresentação rápida, creio ser necessário no mínimo duas
horas, o que resultaria num total de 18 horas somente para o conteúdo abaixo.

Creio que uma semana de curso seria pouco, para todo esse conteúdo.

Ademais, não sei se eu teria tempo para preparar um curso com conteúdo tão vasto até julho de
2010, posto que só faltam dois meses e eu estou sobrecarregado de tarefas. Gostaria muito,
mas, a princípio, pelo vasto conteúdo, não vejo possibilidades de assumir o compromisso.
Talvez em outra ocasião, mais adiante, com mais tempo para preparar um curso no nível que a
Lato Sensu costuma oferecer.

Comprometo-me a dar uma olhada no conteúdo visando propor modificações que eu entendo
necessárias, de modo a adaptar o curso para ser dado no período de uma semana, como
proposto pela Lato Sensu."

"Com os cumprimentos da Lato Sensu, apresento a nossa satisfação e gratidão em poder contar
com o senhor, como um dos professores, no CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA e GESTÃO
FINANCEIRA, a ser realizado no período de 07 a 11 de junho/2010, ficando destinado para
vossa parte apenas o dia 11, sexta-feira, das 7h30 às 13h30, conforme conversa telefônica com
Barros. Abaixo segue o conteúdo destinado a aula que o senhor irá proferir.

Por gentileza, nos envie uma foto atualizada via e-mail, bem como confirme recebimento deste
e-mail".

"Conforme conversamos por telefone, estou enviando minha qualificação profissional e uma
foto "em arquivo anexo" para o folder do curso".

"Por gentileza, me manda, de outra forma a foto do senhor. Não temos esse programa chamado

EMAIL Nº 03

De: Para: Data:

EMAIL Nº 04

De: Para Data

EMAIL Nº 05

De: Para: Data:

 latosensunoara@yahoo.com.br.  franceduardo@hotmail.com.  26 / 04 / 2010 -
Segunda-feira.

 franceduardo@hotmail.com. : latosensunoara@yahoo.com.br. : 29 / 04/ 2010 -
Quinta-feira.

 latosensunoara@yahoo.com.br.  franceduardo@hotmail.com.  29 / 04 / 2010 -
Quinta-feira.
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TIF para abrir o anexo. Também gostaria que o senhor me confirmasse o conteúdo abaixo se
estou certa em publicá-lo, em relação a parte do senhor".

"Segue outra foto minha em arquivo JPG e WORD (colada)".

"Por gentileza, gostaria de saber qual o material que o senhor usará em sua aula aqui na Lato
Sensu, dia 11 de junho e dia 30 de julho/10. Os outros professores estão nos enviando apostilas.
O senhor pode ficar a vontade, podendo inclusive aplicar exercícios práticos ou gráficos ou
roteiro... Como preferir. Apenas solicito que nos envie, via e-mail, até no mais tardar dia 28 de
MAIO, face a proximidade do primeiro curso. Fico à inteira disposição".

"Pretendo usar nas aulas um projetor para apresentação do power point, apostila e exercícios.

Estou trabalhando na preparação desse material e tão logo esteja pronto remeterei a apostila e
os exercícios para reprodução da Escola.

Sinceramente, não sei se conseguirei terminar a confecção do material até o dia 28 de maio,
mas me comprometo a lhe enviar até o dia 31 de maio, segunda-feira próxima.

EMAIL Nº 06

De: Para: Data:

EMAIL Nº 07

De: Para: Data:

EMAIL Nº 08

De: Para: Data:

EMAIL Nº 09

De: Para Data:

 franceduardo@hotmail.com.  latosensunoara@yahoo.com.br.  29 / 04 / 2010 -
Quinta-feira.

 latosensunoara@yahoo.com.br.  franceduardo@hotmail.com.  24 / 05 / 2010 -
Segunda-feira.

 franceduardo@hotmail.com.  latosensunoara@yahoo.com.br.  25 / 05 / 2010 -
Terça-feira

 franceduardo@hotmail.com. : latosensunoara@yahoo.com.br.  31 / 05 / 2010 -
Segunda-feira.
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"Ainda está faltando pouca coisa para terminar a preparação do material, mas o farei ainda
hoje, à noite, e remeterei por e-mail".

"Obrigada pela compreensão, é porque nós juntaremos as três apostilas, dos três professores
em uma só confecção".

"Seguem, em arquivos condensados (zipados), os textos das apostilas, de três instruções
normativa da RFP e dois anexos.

O curso foi desenvolvido em power point. O conteúdo das apostilas é idêntico ao dos slides da
apresentação que utilizarei durante as aulas. Precisarei de um projetor de apresentação e um
computador (pode ser notebook) próximo para manuseio em sala de aula.

Os exercícios já estão nas apostilas, em anexo que chamei de links".

"Confirmo recebimento desse e-mail, bem como de mais outros dois. Ficamos à disposição".

EMAIL Nº 10

De: Para: Data:

EMAIL Nº 11

De: Para: Data:

OBSERVAÇÃO:

EMAIL Nº 12

De: Para: Data:

EMAIL Nº 13

 latosensunoara@yahoo.com.br.  franceduardo@hotmail.com.  31 / 05 / 2010 -
Segunda-feira.

franceduardo@hotmail.com.  latosensunoara@yahoo.com.br.  02 / 06 / 2010 -
Quarta-feira.

 Seguidos e-mails por parte de franceduardo@hotmail.com ainda na mesma
data do e-mail nº 11, contendo os materiais a serem utilizados no curso, conforme notificado.
Em verdade, todos se tratam de mera continuação do e-mail nº 11.

 latosensunoara@yahoo.com.br.  franceduardo@hotmail.com.  02 / 06 / 2010 -
Quarta-feira.
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De: Para: Data:

EMAIL Nº 14

De: Para: Data:

EMAIL Nº 15

De: Para: Data:

OBSERVAÇÃO:

EMAIL Nº 16

De: Para: Data:

 franceduardo@hotmail.com.  latosensunoara@yahoo.com.br.  02 / 06 / 2010 -
Quarta-feira.

 latosensunoara@yahoo.com.br.  franceduardo@hotmail.com.  02 / 06 / 2010 -
Quarta-feira.

 franceduardo@hotmail.com.  latosensunoara@yahoo.com.br.  02 / 06 / 2010 -
Quarta-feira.

 Seguidos e-mails por parte de franceduardo@hotmail.com com conteúdo a
ser encaminhado aos alunos. Continuação do e-mail nº 15.

 latosensunoara@yahoo.com.br.  franceduardo@hotmail.com.  10 / 05 / 2010 -
Segunda-feira.
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"Esqueci de dizer uma coisa.

Precisarei separar a Unidade III em duas outras unidades, um para empresas privadas
(UNIDADE III - SETOR PRIVADO) e outro para órgãos públicos (UNIDADE III - SETOR
PÚBLICO), para efeito de conferir maior clareza e evitar confusão entre conceitos, normas e
aplicações a um outro setor.

Por isto, o curso ficou com quatro unidades".

"Lamento, mas face ao tardar do prazo, o material que o senhor enviou pela manhã  já foi
confeccionado juntamente com o material dos outros professores, em uma só apostila, em um
total de 170 páginas. Mas, posso sugerir de enviar via e-mail esse material para os alunos, o
que o senhor me diz?

"Excelente ideia. Também podem ser enviadas por e-mail as leis e as resoluções em anexos."

"Por gentileza, conforme eu já havia adiantado para o senhor, relativo ao segundo curso sobre
o mesmo tema - CURSO DE GESTÃO PÚBLICA AVANÇADA TRIBUTÁRIA,



ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -, gostaríamos de saber se podemos agendar a data do dia
30 de JULHO/2010, das 8h às 13h, para o senhor ministrar novamente o mesmo conteúdo, de
resto segue tudo conforme o curso de junho/2010, que já está sendo divulgado.

O segundo também dar-se-á aqui em Natal, com os mesmos professores, que, inclusive, já
confirmaram participação. Espero apenas a vossa autorização para que possamos iniciar a
divulgação".

"Com os cumprimentos da Lato Sensu - Escola Jurídica, solicito ao senhor dados bancários
para efetuarmos o pagamento de honorários referente ao primeiro curso de gestão pública,
ministrado sob sua responsabilidade no dia 11 de junho/2010. Conforme acordado o valor a ser
pago será R$ 150,00 a hora de 60 minutos, nesse caso, somando-se das 8h às 13h, cinco horas
de aula x R$ 150,00 cada hora = R$ 750,00. Dados bancários com preferência pelo Banco do
Brasil, por gentileza indicar CPF. Referente a segunda turma, estamos trabalhando na
possibilidade de atingirmos sucesso".

"Informo-lhe meus dados bancários para depósito dos honorários.

Peço-lhe que me informe o dia do depósito.

Fico aguardando notícias sobre o próximo curso".

"Acabei de efetuar transferência para a conta que o senhor indicou. Gentileza, conferir.
Relativo ao segundo curso, está sim CONFIRMADO. Ainda, da turma anterior, uma aluna por
nome de Cláudia nos solicitou que repassássemos esse toque para o senhor, no sentido de
verificar a legislação sobre o Imposto de Renda PJ e PF, que conforme a referida aluna, está
um pouco atrasada. Assim estou fazendo, porque sempre acho importante e positivo que essas

EMAIL Nº 17

De: Para: Data:

EMAIL Nº 18

De: Data:

EMAIL Nº 19

De: Para: Data:

 latosensunoara@yahoo.com.br.  franceduardo@hotmail.com.  07 / 07 / 2010 -
Quarta-feira.

 franceduardo@hotmail.com. Para: latosensunoara@yahoo.com.br.  07 / 07 / 2010 -
Quarta-feira.

 latosensunoara@yahoo.com.br.  franceduardo@hotmail.com.  08 / 07 / 2010 -
Quinta-feira.
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informações cheguem até ao professor, para que a acate se achar pertinente, claro. Fico à
inteira disposição".

"Grato pelo depósito e pela sugestão de atualizar a legislação do IR. Darei uma olhada na
legislação para atualizar o curso.

Farei a confirmação do depósito após consulta".

"Certamente faremos outras parcerias em breve. À Escola fica à inteira disposição, inclusive
para quando precisar de professores para os eventos de vocês ai em Campina Grande, nos
podemos intermediar".

"Para mim também é motivo de honra e grande satisfação estar trabalhando com uma equipe
tão capacitada e organizada. Tudo ocorreu perfeitamente e foi muito bom. Coloco-me a sua
disposição para outras atividades e desde já aceito o convite para uma provecta parceria.

Mais uma vez, grato por tudo".

EMAIL Nº 20

De: Data:

EMAIL Nº 21

De: Para: Data:

EMAIL Nº 22

De: Data:

 franceduardo@hotmail.com. Para: latosensunoara@yahoo.com.br.  08 / 07 / 2010 -
Quinta-feira.

 latosensunoara@yahoo.com.br.  franceduardo@hotmail.com.  02 / 08 / 2010 -
Quinta-feira.

 franceduardo@hotmail.com. Para: latosensunoara@yahoo.com.br.  08 / 07 / 2010 -
Quinta-feira.

27.                  Foram mais de vinte e-mails trocados, os quais revelam de forma evidente a
relação jurídica firmada como prestação de serviço do Magistrado com a Escola; o ajuste do
valor do serviço prestado; o pagamento efetivado; e os elogios que o Magistrado faz da Escola e
sua administração, sempre a tratando como composta por uma equipe capacidade e organizada,
além de reiterar o desejo de firmar novas parcerias e continuar prestando serviços à Escola.
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28.                  Pois bem. 

29.                  O julgador encontra-se numa verdadeira . De um lado, sendo
testemunha direta da constatação de que a LATO SENSU é uma escola séria, responsável, de
alto nível, prestando relevantes serviços à sociedade e ao meio jurídico em geral; de outro
prestes a julgá-la como sendo uma escola criada com o fim de praticar atos ilícitos.

30.                  No mínimo o julgador é suspeito para presidir um feito dessa natureza. Poderia e
pode até firmar suspeição por motivo de foro íntimo, o que não precisaria sequer justificar o
motivo. Mas, infelizmente, estamos diante de situação que está expressa na lei a vedação de
poder atuar no processo.

31.                  Além disso, o Magistrado sem sobras de dúvidas é uma testemunha natural para a
defesa comprovar que a empresa LATO SENSU, cuja sócia foi denunciada pela prática de
lavagem de dinheiro, não é utilizada para praticar ilícitos.

32.                  Então, em virtude do direito constitucional à ampla defesa e da verdade real dos
fatos, o Juiz excepto é impedido de atuar, pois é testemunha de que a acusação não procede,
conforme apontam os próprios correios eletrônicos colacionados ao presente arrazoado, em que
tece destacados elogios à empresa: "

.

33.                  Além do explanado acima, cumpre destacar que os motivos que levam um juiz a
presidir um feito com imparcialidade e certeza de isenção muitas das vezes foge a mais
profunda busca das razões que justificam uma determinada tomada de posição de um julgador
em um processo, quer na forma de conduzi-lo, quer nas decisões que vier a proferir nesse feito.

34.                  Nesse contexto, o certo é que a imparcialidade do julgador deve ser aferida por
circunstâncias que leve a se entender que o mesmo deva estar desvestido de qualquer
pré-conceito, de juízos de valor sobre as pessoas e os fatos, ou seja, esteja livre de qualquer
ruído que possa interferir em sua mente ao ponto de poder beneficiar ou prejudicar alguma das
partes pelo só entendimento pessoal de que "é uma pessoa imparcial para julgar o feito".

35.                  Feito este introito, cabe a esta Defesa analisar a situação ocorrida em audiência de
custódia designada e presidida pelo Juiz titular da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio
Grande do Norte, Dr. , ocorrida no dia 30 de agosto de
2017, na sala de audiências dessa Vara, a qual funciona no anexo do Foro da Justiça Federal, em
Natal/RN, em razão da prisão preventiva que o Magistrado havia decretado com relação ao
acusado , na chamada "Operação Alcmeon".
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Depois de firmar avença de prestação de serviços, de ser
remunerado pelos serviços prestados pela escola e tecer rasgados, reiterados e
presumivelmente sinceros elogios à Escola, sua administração e diretora, eis que o
Magistrado preside um feito em que a diretora da Escola encontra-se arrolada em uma
denúncia, cuja alegação leviana é de se tratar de uma instituição criada para servir de
meio de atividades ilícitas.

II.C - SUSPEIÇÃO DEMONSTRADA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO ACUSADO
FRANCISCO BARROS DIAS, PRESIDIDA PELO JUIZ EXCEPTO.

Francisco Eduardo Guimarães Farias

FRANCISCO BARROS DIAS

encruzilhada

motivo de honra e grande satisfação estar trabalhando com
uma equipe tão capacitada e organizada"



36.                  É que ao declarar aberta a audiência, o ilustre julgador, na presença de
Procuradores da República, Advogados, Servidores, familiares do acusado e diversas outras
pessoas não velou a emoção que lhe causou o fato de presidir o processo investigativo contra o
Excipiente Francisco Barros Dias, mencionando que só se absteve de declarar-se suspeito
porquanto se ele, Excepto, não ficasse à frente do processo, não saberia quem ficaria, para,
depois, proclamar com indisfarçável orgulho e pompa: .

37.                  A cena, no mínimo inusitada, causou perplexidade e fez com que um dos
Procuradores que compunha a linha de frente daquela solenidade, especificamente o Procurador
da República , a mencionar em sua manifestação que a própria audiência de
custódia seria a prova de que o Excipiente Francisco Barros Dias teria - no entender do dito
procurador - prestígio perante a Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Norte.

38.                  No entanto, o ocorrido não comprova nenhum prestigio. Na verdade, comprova,
na realidade, a ,  perante aquela plateia, denotando
indesviável . A lei processual não prevê, como meio de elidir a aplicação
do instituto da suspeição, a suposta (e improvável) ausência de julgadores para assumir a
presidência de um processo.

39.                  Não está em jogo a honestidade de Sua Excelência, entretanto, o ocorrido na
audiência de custódia se revela inaceitável em termos de imparcialidade. Ora o Juiz revela o
"peso" que seria presidir o feito, fazendo crer que sua parcialidade estaria prejudicada em favor
do Excipiente; ora brada orgulhosamente que . Quaisquer que
sejam os motivos, ensejam o acolhimento da presente exceção, considerando que Sua
Excelência estaria obrigado a se julgar suspeito por motivo de formo íntimo. Não o fazendo, a
sua "imparcialidade" íntima levaria à condição de "carrasco", mandando o acusado para a
prisão, como o fez.

40.                  Quiçá para comprovar sua imparcialidade (em tudo e por tudo perdida) é que
determinou que o acusado ficasse custodiado, à sua disposição e fosse recolhido a uma prisão.
Essa foi a forma de encobrir todo um sentimento que não correspondia a essa atitude. Isso é
falta de imparcialidade, de ânimo em estar livre de ruídos para ser um juiz da confiança e da
credibilidade de seu jurisdicionado.

41.                  Diante disso, esta Defesa aflige-se sobre o que vai acontecer em todo o desenrolar
do processo, caso o ilustre julgador continue à sua frente. Agir todas as vezes como um "herói",
não para julgar, mas acima de tudo para prejudicar e ser um verdadeiro "carrasco" do acusado,
ao invés de ser um juiz imparcial e isento na acepção nobre da palavra?!

42.                  Por isso o julgador é suspeito para continuar presidindo o feito. A sua atitude fez
desmoronar por completo a falta de imparcialidade que estava enrustida em seu íntimo e
apresentou-se de forma velada perante aquele auditório.

43.                  Não é demais rememorar que um dos princípios fundamentais do processo penal
é a imparcialidade do juiz, sendo esta um requisito de validade do processo, estando inserido no

, como uma das principais conquistas do modelo
acusatório de processo.

44.                  Os motivos aqui apontados são mais do que suficientes para constatar a suspeição
do Magistrado, além do absoluto impedimento que tem com relação ao acusado 

, filho do acusado , o
qual já havia sido contratado como seu advogado mesmo antes do início da investigação que
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 "mas ainda há juízes no Brasil!"

"ainda há juízes no Brasil!"

Rodrigo Telles

emoção do Juiz Excepto exteriorizada
falta imparcialidade

devido processo legal constitucional

IVIS
GIORGIO TAVARES BARROS DIAS FRANCISCO BARROS DIAS



resultou na presente ação penal, tendo inclusive sido-lhe outorgada procuração e celebrado
contrato de prestação de serviços, consoante acima comprovado.

45.                              Diante dessas considerações, resta ao ilustre Julgador:

a) como forma de preservar sua absoluta imparcialidade, agir na forma do que prescreve o art.
97 do CPP, afirmando ;

b) caso não venha a assim agir, que se proceda na forma do art. 100 do CPP, enviando a
presente Exceção ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, requerendo-se desde logo
a suspensão do processo até decisão final desta Exceção.

                        As provas documentais em anexo comprovam os fatos alegados quanto ao
relacionamento do Magistrado com a Escola Jurídica LATO SENSU e com o advogado Ivis
Giorgio Tavares Barros Dias, enquanto que as testemunhas arroladas comprovarão o que
ocorreu na audiência de custódia.

Termos em que pede deferimento.

Natal/RN, 16 de outubro de 2017.
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II - CONCLUSÃO E PEDIDOS.

suspeição ou impedimento no presente feito

FRANCISCO BARROS DIAS IVIS GIORGIO TAVARES BARROS DIAS

NOARA RENEA VIEIRA DE ALENCAR BARROS DIAS



ROL DE TESTEMUNHAS:

01. RODRIGO TELLES DE SOUZA

02. FERNANDO ROCHA DE ANDRADE

03. CAROLINE MACIEL DA COSTA

04. DEYWSSON GURGEL

05. PATRÍCIA GALDINO CÂMARA

06. GLEISSON HERISSON RAMOS DE MEDEIROS

Curso de Processo Penal. 

, brasileiro, procurador da república, com endereço
profissional na Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, situada na Av. Deodoro da
Fonseca, 743, Tirol, Natal/RN, CEP: 59020-600.

, brasileiro, procurador da república, com endereço
profissional na Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, situada na Av. Deodoro da
Fonseca, 743, Tirol, Natal/RN, CEP: 59020-600.

, brasileira, procuradora da república, com endereço
profissional na Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, situada na Av. Deodoro da
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Fonseca, 743, Tirol, Natal/RN, CEP: 59020-600.

, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN sob o n. 6712, com
endereço profissional na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio Grande do Norte,
situada na Rua Barão de Serra Branca, Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-630.

, brasileira, servidora pública federal, com endereço
profissional na 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, situada na Rua Dr.
Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59020-600.

, brasileiro, servidor público federal,
com endereço profissional na 14a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte,
situada na Rua Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59020-600.
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