
      
      MMINISTÉRIOINISTÉRIO  PPÚBLICOÚBLICO F FEDERALEDERAL

PPROCURADORIAROCURADORIA  DADA  RREPÚBLICAEPÚBLICA  NONO R RIOIO  GGRANDERANDE  DODO  NNORTEORTE

Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Rio Grande do Norte

Procedimento Investigatório nº 0806620-09.2019.4.05.8400
Inquérito Policial SR/PF/RN nº 82/2018
Inquérito Civil nº 1.28.000.001606/2014-30
Medida Cautelar de Busca e Apreensão nº 01/2019
“OPERAÇÃO BALCÃO”

O  Ministério  Público  Federal,  pelos  procuradores  da  República
subscritores, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente,
à  presença  de  Vossa  Excelência,  expor  e  requerer  o  que  segue  adiante  (medida
cautelar de busca e apreensão).

I. CONTEXTUALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES

Trata-se  de  procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para
apurar a suposta ocorrência de crimes de corrupção ativa e passiva, bem como de atos
de improbidade administrativa, consistentes na oferta e no recebimento de vantagem
indevida  para  a  prática  de  ato  de  ofício  (compra  e  venda  de  decisão  judicial  no
TRE/RN, relacionada às eleições municipais suplementares para o cargo de Prefeito da
cidade de Francisco Dantas, no ano de 2014), envolvendo agentes políticos vinculados
à mencionada Corte e ao referido município.

De início, cabe uma breve contextualização dos fatos.  Nas eleições
ordinárias  de  2012,  GILSON  DIAS  GONÇALVES  foi  eleito,  com  1503  votos,
Prefeito da cidade de Francisco Dantas/RN.
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(fonte: http://www.tse.jus.br/hotSites/estatistica2012/resultado-eleicao.html)

Ocorre que,  posteriormente, o Juízo Eleitoral  da 40ª  Zona Eleitoral
(processo nº 60017.2012.60.0040) cassou o mandato do então Prefeito, por abuso de
poder  político  e  econômico  e  captação  ilícita  de  sufrágio  (compra  de  votos),  e
determinou a realização de novas eleições municipais.

Houve, então, eleição suplementar em 04 de maio de 2014, conforme
quadro abaixo:

(fonte: http://www.tse.jus.br/hotSites/estatistica2012/resultado-eleicao.html)

MARIA APARECIDA DE ARAÚJO,  companheira  de  GILSON
GONÇALVES DIAS,  foi  candidata  a  Prefeita  de  Francisco  Dantas  nessa  eleição
suplementar, tendo  ANAXIMANDRO  LOPES  NUNES  como  candidato  a  Vice-
Prefeito na mesma chapa. Embora tenha sido a chapa mais votada, no quadro acima
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não consta nenhum voto válido em seu favor, pois o respectivo registro de candidatura
foi  indeferido  pelo  Juízo  da  40ª  Zona  Eleitoral  em  razão  de  irregularidades  na
convenção partidária que definiu a chapa (fls. 74/76, IC, volume I).

Irresignados,  MARIA  APARECIDA  DE  ARAÚJO  e
ANAXIMANDRO  LOPES  NUNES  interpuseram  o  Recurso  Eleitoral  nº  13-
39.2014.6.20.0040, pleiteando o deferimento do registro de candidatura, a validação
dos votos por eles recebidos na eleição e a consequente posse de ambos nos cargos de
Prefeita e Vice-Prefeito.

Tendo esse contexto como pano de fundo, verificou-se que, no dia 13
de junho de 2014,  ANAXIMENES LOPES NUNES, irmão de  ANAXIMANDRO
LOPES NUNES, publicou na internet, via YouTube, um vídeo relatando supostos atos
de corrupção no TRE. 

No vídeo, com duração de 44 segundos,  ANAXIMENES relata que
foi  para  Natal  com  seu  pai  (ANTONIO  LOPES  DO  REGO)  para  resolver  o
problema  do  processo  de  Aparecida  (MARIA  APARECIDA  DE  ARAÚJO).
Afirmou que o pai sacou R$ 200 mil, emprestando a GILSON GONÇALVES DIAS
a 10% de juros. Afirmou que houve uma reunião, na qual teria ficado definido que
seriam pagos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a 4 desembargadores do TRE/RN,
para que fosse proferida decisão favorável a Aparecida.

O  vídeo  segue  disponível  no  YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=7vhnHsx2m40):

Após a difusão do vídeo nas redes sociais e portais de notícias locais,
foi instaurada, em 16 de junho de 2014, a Notícia de Fato nº 007/2017-MPE/40ªZ,
tendo sido formalmente colhido termo de declarações de  ANAXIMENES LOPES
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NUNES (fls. 11/12, IC, volume I), tendo o declarante afirmado, em síntese:

- que entre 23 de maio e 04 de junho de 2014 houve uma
reunião na Assembleia Legislativa em Natal com o ex-Prefeito de Francisco
Dantas  Gilson  Dias,  Anaximandro  Lopes  Nunes  (irmão  do  declarante);
Antônio  Lopes  do  Rego  (pai  do  declarante);  Getulio  Rego  (Deputado
Estadual);  Leonardo  Rego  (Secretário  Estadual);  João  Maia  (Deputado
Federal) e um advogado;

-  que  estava  na  Assembleia  nesse  dia,  mas  que  não
participou da reunião;

- que ficou sabendo por meio de seu pai que Gilson Dias
fez a proposta de dar R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para 04 (quatro)
desembargadores  do TRE/RN,  sendo R$ 50.000,00 (cinquenta  mil  reais)
para cada;

-  que  lembra  apenas  o  nome  do  Sr.  Carlo  Virgilio
Fernandes de Paiva, que seria quem julgaria a liminar contra a candidata
Aparecida;

-  que  soube  que  o  dinheiro  foi  retirado  parte  em
Parnamirim/RN na Caixa Econômica Federal e outra parte na agência da
Caixa Econômica de Pau dos Ferros/RN;

- que chegou a ver parte desse dinheiro na casa do seu
irmão Anaximandro (vereador e candidato a Vice-Prefeito de Aparecida),
que viu seu pai entregando o dinheiro ao seu irmão,  que posteriormente
repassaria a Gilson Dias;

-  que  soube  por  meio  da  secretária  do  desembargador
Carlo  Virgilio  que  provavelmente  o  processo  seria  julgado  no  dia
18/06/2014.

A  fim  de  confirmar  ou  não  a  veracidade  dos  graves  relatos,  foi
instaurado inquérito civil, bem como o procedimento investigatório criminal indicado
em epígrafe, a fim de reunir subsídios para formação do convencimento do Parquet. 

De saída,  cumpre  registrar  que,  poucos  dias  após  a  divulgação do
vídeo no YouTube, o relator do recurso no TRE/RN, Desembargador  Carlo Virgílio
Fernandes  de  Paiva,  declarou-se  suspeito  para  atuar  no  feito,  “em  razão  da
superveniência de motivo de foro íntimo”:

“TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
RECURSO ELEITORAL Nº 12-39.2014.6.20.0040
Procedência: FRANCISCO DANTAS-RN (40ª ZONA ELEITORAL - PAU DOS
FERROS)
PROTOCOLO Nº: 9.747/2014 
RELATOR: JUIZ CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA
Assunto: RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC -
CANDIDATO - CARGO - PREFEITO - VICE-PREFEITO - INELEGIBILIDADE
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-  VÍNCULO  EM  UNIÃO  ESTÁVEL  -  CONDIÇÃO  DE  ELEGIBILIDADE  -
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - 2014 - FRANCISCO
DANTAS - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - PEDIDOS DE REFORMA DA
SENTEÇA DE 1º GRAU (PREVENÇÃO À AC N.º 81-94.2014.6.20.000 E AO
RE N.º 11-54.2014.6.20.0040)
RECORRENTE: MARIA PARECIDA DE ARAÚJO
ADVOGADO: FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
RECORRENTE: ANAXIMANDRO LOPES NUNES
ADVOGADO: FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
RECORRENTE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO DEMOCRATAS – DEM/RN
ADVOGADO: JOSÉ WILLAMY DE MEDEIROS COSTA
RECORRENTE: COLIGAÇÃO UNIDOS POR FRANCISCO DANTAS
ADVOGADO: JOSÉ NERY FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS
RECORRENTE: WANDEILTON BEZERRA DE QUEIROZ
ADVOGADO: JOSÉ NERY FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO eleitoral
RECORRido: coligação unidos por francisco dantas
ADVOGADO: JOSÉ NERY FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS
RECORRido: WANDEILTON BEZERRA DE QUEIROZ
ADVOGADO: JOSÉ NERY FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS
RECORRido: MARIA PARECIDA DE ARAÚJO
ADVOGADO: FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
RECORRido: ANAXIMANDRO LOPES NUNES
ADVOGADO: FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
RECORRido: DIRETÓRIO ESTADUAL DO DEMOCRATAS – DEM/RN
ADVOGADO: JOSÉ WILLAMY DE MEDEIROS COSTA
RECORRido: MINISTÉRIO PÚBLICO eleitoral
DESPACHO
Nos termos do art. 135, parágrafo único, do Código de Processo Civil, declaro-
me, em razão da superveniência de motivo de foro íntimo, suspeito para atuar no
presente feito, pelo que devolvo os presentes autos à Secretaria Judiciária para
as providências necessárias.
Natal, 20 de junho de 2014.
Juiz Carlo Virgílio Fernandes de Paiva
Membro do TRE/RN”

Considerando o contexto  até  o  momento relatado,  possivelmente  o
relator, ao tomar conhecimento da circulação do vídeo, declarou a suspeição e deixou
a relatoria do processo.

Houve apuração interna no âmbito do TRE/RN (SADP/TRE-RN Nº
18.860/2014), que se limitou, basicamente, a colher as oitivas dos envolvidos (anexo I,
volumes  I  e  II).  Durante  essa  instrução,  o  denunciante  ANAXIMENES  NUNES
LOPES confirmou a sua versão dos fatos (fls. 223/247, IC, Anexo I, Volume I), tendo
declarado, em suma:

- que fez a declaração de forma espontânea, pois Gilson Dias, prefeito que
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foi cassado de Francisco Dantas, que “botou” a mulher agora nas eleições
suplementares,  pediu  R$ 200 mil  emprestado  ao  pai  do declarante,  com
pagamento de 10% de juros;
- que o pedido do dinheiro foi feito na véspera da eleição suplementar de
maio de 2014, inclusive com assinatura de duas notas promissórias de cem
mil reais, e que tais notas foram assinadas na Rua Furnas, 4723, Conjunto
Pirangi, Bairro Neópolis, em Natal, nos dias 22 ou 23;
-  que  o  dinheiro  foi  repassado a  Gilson Dias  em maio  e  junho,  que  na
véspera da eleição ele recebeu uma parte e já no começo de junho recebeu a
outra parte;
-  que  o  dinheiro  era  para  ser  destinado  a  quatro  desembargadores,  para
darem liminar favorável à esposa de Gilson Dias;
- que só sabe do nome do Doutor Carlo Virgílio, que, segundo o pai, falou
que já tava tudo certo;
- que viu na véspera da eleição, na casa do irmão do declarante, o seu pai
entregar dinheiro a Anaximandro, que botou dentro das calças e partiu para
casa de Gilson;
- que a reunião inicialmente relatada na denúncia ocorreu no dia em que
houve  a  assinatura  das  promissórias,  e  que  ocorreu  na  Assembléia
Legislativa do RN;
- que foi instruído a fazer pressão junto à secretária de Carlo Virgílio para
sair logo a decisão de Aparecida;
- que o dinheiro foi sacado nas agências da Caixa de Parnamirim e Pau dos
Ferros, e também no Banco do Brasil;
- que não sabe dizer se o dinheiro foi entregue aos desembargadores;
- que confirma o teor das declarações iniciais e que não foi pressionado por
ninguém a fazer tais declarações;
- questionado porque fez tais declarações, afirmou que poderia se complicar,
pois estava sabendo de tudo, e queria ser ficha limpa.

Referido depoimento foi colhido em 14 de agosto de 2014, no curso
da  investigação  interna  no  TRE/RN.  Nesse  procedimento,  foram  colhidos  os
depoimentos de Anaximandro Nunes Lopes, Antônio Lopes do Rego, Gilson Dias,
Maria Aparecida de Araújo, Francisco Ubaldo, Leonardo Nunes Rego e João da Silva
Maia.  Todos,  de  forma  uníssona,  negaram  veementemente  as  acusações  de
Anaximenes,  afirmando  não  ter  havido  qualquer  tipo  de  tratativa  para  compra  de
decisão  judicial  junto  ao  TRE/RN  a  fim  de  beneficiar  a  então  candidata  Maria
Aparecida  de  Araújo.  Apenas  o  denunciante  Anaximenes,  em  seu  primeiro
depoimento, confirmou os fatos, conforme transcrito acima, inclusive com riqueza de
detalhes.

Por  se  tratar  de  investigação disciplinar,  com instrução limitada,  e
considerando  que  já  havia  outras  investigações  em andamento,  a  Desembargadora
Maria  Zeneide  Bezerra,  diante  dos  depoimentos  contraditórios,  arquivou  o
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procedimento de apuração interna, em 12 de setembro de 2014.

Após o arquivamento desse procedimento junto ao TRE/RN, o então
Juiz CARLO VIRGILIO afirmou ter sido procurado via contato telefônico, em 22 de
setembro de 2014, pelo denunciante  ANAXIMENES NUNES LOPES  (fls. 60, IC,
Volume I),  ocasião em que este teria afirmado que gostaria  de se retratar  de suas
declarações anteriores.

A  audiência  foi  realizada  perante  o  Juiz  CARLO  VIRGILIO,  o
Procurador Regional Eleitoral Gilberto Barroso e  ANAXIMENES NUNES LOPES
(mídia de fls. 106, IC, volume I).

Nesse novo depoimento informal,  ANAXIMENES NUNES LOPES
relata, em suma:

- que foi procurado por Wandeilton, opositor político de Maria Aparecida, para
fazer  denúncia  contra  Aparecida,  tendo aquele  oferecido  vantagens  econômicas
para tanto;
- que fez a gravação no escritório do Sr. Nery Fernandes, juntamente com a esposa
Adriana;
- que tudo que afirmou era mentira e que foi orientado pelo advogado;
- que está sendo ameaçado na cidade onde mora;
- que chegou ao TRE/RN para essa audiência junto com Ribeiro, que era o Vice-
Prefeito da chapa de Gilson Dias, cassado.

 
Embora  ANAXIMENES  NUNES  LOPES tenha  se  retratado,  a

análise  dos dados bancários dos  envolvidos,  obtidos  por  intermédio de  quebra de
sigilo  bancário judicialmente  autorizada  das  pessoas  envolvidas  nos  fatos  ora
investigados, corrobora os termos da denúncia inicial.

Com efeito,  ANTONIO LOPES DO REGO (pai de Anaxímenes e
de  Anaximandro),  registrou  as  seguintes  movimentações  financeiras,  no  período
objeto de investigação:

Data Valor Operação Banco Local Observação

02/05/2014 R$ 5.792,00 Saque em espécie Caixa  Econômica
Federal

Agência  em  Pau
dos Ferros

2  dias  antes  das  eleições
suplementares  de  Francisco  Dantas,
que  ocorreram  em  04/05/2014  –
coincide com o relato do denunciante

02/05/2014 R$ 30.000,00 Saque em espécie Caixa  Econômica
Federal

Agência  em  Pau
dos Ferros

2  dias  antes  das  eleições
suplementares  de  Francisco  Dantas,
que  ocorreram  em  04/05/2014  –
coincide com o relato do denunciante

27/05/2014 R$ 3.020,00 Saque em espécie Caixa  Econômica
Federal

Agência  em  Pau
dos Ferros

Após a suposta  reunião para compra
de votos no TRE/RN – coincide com
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o relato do denunciante

02/06/2014 R$ 40.000,00 Saque em espécie Caixa  Econômica
Federal

Agência  em
Parnamirim

Coincide com o relato do denunciante

02/06/2014 R$ 30.000,00 TED – transferência
em favor de Mônica
Francisca Neta 

Caixa  Econômica
Federal

Agência  em
Parnamirim

Coincide com o relato do denunciante.
Beneficiária  é  irmã  de  Maria
Aparecida e cunhada de Gilson Dias.

03/06/2014 R$ 30.000,00 TED – transferência
em favor  de  Marta
Bezerra da Silva 

Caixa  Econômica
Federal

Agência  em
Parnamirim

Coincide com o relato do denunciante.
Beneficiária  é  irmã  de  Maria
Aparecida e cunhada de Gilson Dias.

Valor total de
saque  em
espécie:

R$ 78.812,00

As  senhoras  MARTA  BEZERRA  DA  SILVA  e  MONICA
FRANCISCA  NETA,  irmãs  da  então  candidata  Maria  Aparecida  de  Araújo,  e
cunhadas do ex-prefeito cassado Gilson Dias, não apenas receberam de  ANTONIO
LOPES DO REGO transferências em suas respectivas contas bancárias, no valor de
R$ 30.000,00, como em seguida efetuaram saques em espécie de altos montantes, em
valores incompatíveis com o padrão de gastos delas.

Com  efeito,  os  extratos  bancários  revelam  as  seguintes  operações
bancárias,  quanto  a  MARTA  BEZERRA  DA  SILVA,  irmã  de  MARIA
APARECIDA DE ARAÚJO:

Data Valor Operação Banco Local Observação

02/06/2014 R$ 30.000,00 Beneficiária  de
TED  enviada  por
Antônio  Lopes  do
Rego

Banco  do  Brasil  –
agência  3525  e  c/c
78832

Agência em Natal Antônio  Lopes  do  Rego  foi  quem,
segundo  o  denunciante,  emprestou
dinheiro  a  Gilson  Dias.  Marta  é
cunhada de Gilson Dias.

02/06/2014 R$ 22.500,00 Beneficiária  de
TED  enviada  por
Eloi  Torquato  de
Freitas Rego

Banco  do  Brasil  –
agência  3525  e  c/c
78832

Agência em Natal Eloi  Torquato,  que  enviou  a
transferência de recursos para Marta,
foi vereador em Francisco Dantas

03/06/2014 R$ 5.000,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil  –
agência  3525  e  c/c
78832

Agência em Natal

05/06/2014 R$ 47.500,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil  –
agência  3525  e  c/c
78832

Agência em Natal Recebe R$ 52.500,00 em sua conta e
saca  o  valor  integral  dois  depois
depois, tendo conversado por telefone
com o cunhado Gilson Dias.

05/06/2014 R$ 1.000,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil  –
agência  3525  e  c/c
78832

Agência em Natal

09/06/2014 R$ 1.000,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil  –
agência  3525  e  c/c
78832

Agência em Natal

Valor total de
saques  em
espécie:

R$ 54.500,00
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Ao confrontarem-se os extratos telefônicos (fls. 653/655 e 660/662 do
IC,  licitamente  enviados pela operadora de telefonia após autorização pessoal  de
MARTA  BEZERRA  DA  SILVA)  com  a  movimentação  bancária  de  MARTA
BEZERRA DA SILVA, constata-se que, no mesmo dia em que houve o crédito em
sua  conta  pelas  transferências  de  ANTONIO  LOPES  DO  REGO  e  ELOI
TORQUATO  DE  FREITAS  REGO,  MARTA  recebeu  telefonema  do  terminal
( ,  pertencente ao seu cunhado  GILSON DIAS,  casado com  MARIA
APARECIDA DE ARAÚJO,  o qual provavelmente a instruiu quanto ao que fazer
com  os  valores  recebidos  em  sua  conta  corrente.  Isso  porque,  logo  em  seguida,
MARTA BEZERRA DA SILVA  ligou para o número ( , cadastrado
em nome da agência Tirol do Banco do Brasil, onde mantém sua conta corrente, com o
objetivo de agendar operação de saque em valor acima do padrão, como de fato o fez
dois dias depois, ao sacar R$ 47.500,00. O gráfico abaixo demonstra claramente que a
operação de saque efetuada está completamente fora do padrão normal de gastos e
despesas de MARTA BEZERRA DA SILVA:

Note-se, aliás, que, após a ligação para a agência do Banco do Brasil,
MARTA  BEZERRA  DA  SILVA  telefona  novamente  para  GILSON  DIAS.  Ela
também liga para  GILSON DIAS no dia 09/06/2014, mesmo dia em que há novo
registro de saque em espécie de sua conta corrente.

Ao  ser  inquirida  (fls.  571/579,  Apenso  I,  Volume  III),  MARTA
BEZERRA DA SILVA informou que é técnica em enfermagem e que havia vendido
um imóvel em Francisco Dantas/RN e que repassou parte do dinheiro a seu irmão para
que  ele  comprasse  um  carro  e  outra  parte  utilizou  para  pagamento  de  despesas
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pessoais.  O  depoimento  é  bastante  inconsistente,  pois  a  inquirida  não  apresentou
detalhes  do  imóvel  supostamente  vendido,  não  tendo  havido  sequer  registro  da
transação  em  cartório  ou  mesmo  em  papel  (contrato  escrito).  Tampouco  houve
comunicação em sua declaração de imposto de renda à Receita Federal.

Já  MONICA  FRANCISCA  NETA,  irmã  da  então  candidata  a
Prefeita  de  Francisco  Dantas,  MARIA APARECIDA ARAÚJO, fez  as  seguintes
movimentações bancárias suspeitas:

Data Valor Operação Banco Local Observação

05/05/2014 R$ 5.000,00 Saque em espécie Caixa  Econômica
Federal agência 4882
e c/c 1000200315

Agência em Natal Logo  após  a  data  da  eleição
suplementar  de  Francisco  Dantas,
ocorrida em 04/05/2014.

07/05/2014 R$ 3.000,00 Saque em espécie Caixa  Econômica
Federal agência 4882
e c/c 1000200315

Agência em Natal Logo  após  a  data  da  eleição
suplementar  de  Francisco  Dantas,
ocorrida em 04/05/2014.

20/05/2014 R$ 15.000,00 Beneficiária  de
TED  enviada  por
Gilson Dias

Banco  do  Brasil,
agência  3293  e  c/c
19097

Agência em Natal Gilson  Dias  é  cunhado  de  Monica,
suposto  organizador  do  esquema  de
compra  da  decisão  judicial  no
TRE/RN.

02/06/2014 R$ 22.500,00 Beneficiária  de
TED  enviada  por
Eloi  Torquato  de
Freitas Rego

Banco  do  Brasil,
agência  3293  e  c/c
19097

Agência em Natal Eloi  Torquato,  que  enviou  a
transferência de recursos para Monica,
foi vereador em Francisco Dantas

03/06/2014 R$ 30.000,00 Beneficiária  de
TED  enviada  por
Antonio  Lopes  do
Rego

Banco  do  Brasil,
agência  3293  e  c/c
19097

Agência em Natal Antonio  Lopes  do  Rego,  pai  de
Anaximandro,  candidato  a  vice-
Prefeito  de  Maria  Aparecida  de
Araújo.

03/06/2014 R$ 30.000,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil,
agência  3293  e  c/c
19097

Agência em Natal

03/06/2014 R$ 23.500,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil,
agência  3293  e  c/c
19097

Agência em Natal Recebe  R$  67.500,00  e  saca
imediatamente  R$  53.500,00  em
espécie.

Valor total de
saques  em
espécie:

R$  61.500,00
(de  05/05/2014
até 03/06/2014)

19/09/2014 R$ 4.500,00 Beneficiária  de  e
TEDs  enviadas  por
Maria  Lima  da
Silva

Caixa  Econômica
Federal agência 4882
e c/c 1000200315

19/09/2014 R$ 6.533,00 Saque em espécie Caixa  Econômica
Federal agência 4882
e c/c 1000200315

Agência em Natal Data  próxima  àquele  em  que
Anaximenes  resolve
“espontaneamente”  mudar  a  sua
versão  quanto  aos  fatos  inicialmente
denunciados sobre o TRE/RN.

22/09/2014 R$ 3.200,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil,
agência  3293  e  c/c
19097

Agência em Natal Dia  em  que  Anaximenes  resolve
“espontaneamente”  mudar  a  sua
versão  quanto  aos  fatos  inicialmente
denunciados sobre o TRE/RN.

22/09/2014 R$ 2.000,00 Saque em espécie Caixa  Econômica
Federal agência 4882

Agência em Natal Dia  em  que  Anaximenes  resolve
“espontaneamente”  mudar  a  sua
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e c/c 1000200315 versão  quanto  aos  fatos  inicialmente
denunciados sobre o TRE/RN.

Valor total de
saques  em
espécie

R$  11.733,00
(de  19/09/2014
a 22/09/2014)

Note-se que, além de efetuar diversos saques de valores altos no dia
03/06/2014,  MONICA FRANCISCA NETA  também fez saques em data próxima
àquela em que o denunciante ANAXIMENES NUNES LOPES procurou o TRE/RN
para mudar a sua versão dos fatos e passar a negar a veracidade dos relatos iniciais.
Tal circunstância demanda aprofundamento.

Inquirida a prestar esclarecimentos, MONICA FRANCISCA NETA
informou ter recebido R$ 30.000,00 de ANTONIO LOPES DO REGO em razão de
ter vendido, através de “contrato de gaveta sem papel”, uma casa em Francisco Dantas,
que supostamente seria a residência de sua irmã, Maria Aparecida de Araújo.  Não
houve  contrato  e  nem  recibo.  Ela  não  foi  questionada  acerca  das  transferências
enviadas por  ELOI TORQUATO DE FREITAS REGO, ANTÔNIO LOPES DO
REGO e MARIA LIMA SILVA.

Questionada quanto ao destino dos recursos, afirmou que utilizou para
pagamento de contas, tendo inclusive citado faturas de cartão de crédito. Ocorre que o
pagamento de fatura de cartão de crédito consta em seu extrato bancário, nos valores
de R$ 2.162,75 (pagamento em 02/05/2014); R$ 695,85 (pagamento em 27/05/2014);
R$ 2.373,41 (pagamento em 30/06/2014); R$ 3,00 (pagamento em 30/06/2014); R$
3,00 (pagamento em 28/07/2014).  Assim,  não se  revela  plausível  a  versão de que
MONICA  FRANCISCA  NETA  sacou  mais  de  R$  50.000,00  em  espécie  para
pagamento de “contas”, quando se verifica que a fatura de seu cartão de crédito é paga
por débito em conta corrente e possui um padrão de gastos muito inferior ao saque
realizado.

De outra banda, a movimentação financeira do investigado GILSON
GONÇALVES  DIAS  também  apresenta  operações  suspeitas,  conforme  quadro
abaixo:

Data Valor Operação Banco Local Observação

05/05/2014 R$ 1.300,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil,
agência  1109  e  c/c
196940

Agência  em  Pau
dos Ferros

Logo  após  a  data  da  eleição
suplementar  de  Francisco  Dantas,
ocorrida em 04/05/2014.

09/05/2014 R$ 1.300,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil,
agência  1109  e  c/c
196940

Agência  em  Pau
dos Ferros

Logo  após  a  data  da  eleição
suplementar  de  Francisco  Dantas,
ocorrida em 04/05/2014.

09/05/2014 R$ 1.300,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil,
agência  1109  e  c/c

Agência  em  Pau
dos Ferros

Logo  após  a  data  da  eleição
suplementar  de  Francisco  Dantas,
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196940 ocorrida em 04/05/2014.

20/05/2014 R$ 15.500,00 Transferência  em
favor  da  cunhada
Mônica  Francisca
Neta

Banco  do  Brasil,
agência  1109  e  c/c
196940

Agência  em  Pau
dos Ferros

Datas  de  saque  coincidem  com  os
relatos do denunciante

26/06/2014 R$ 1.000,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil,
agência  1109  e  c/c
196940

Agência  em  Pau
dos Ferros

Datas  de  saque  coincidem  com  os
relatos do denunciante

27/05/2014 R$ 1.000,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil,
agência  1109  e  c/c
196940

Agência  em  Pau
dos Ferros

Datas  de  saque  coincidem  com  os
relatos do denunciante

04/06/2014 R$ 2.000,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil,
agência  1109  e  c/c
196940

Agência  em  Pau
dos Ferros

Datas  de  saque  coincidem  com  os
relatos do denunciante

04/06/2014 R$ 1.000,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil,
agência  1109  e  c/c
196940

Agência  em  Pau
dos Ferros

Datas  de  saque  coincidem  com  os
relatos do denunciante

05/06/2014 R$ 1.500,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil,
agência  1109  e  c/c
196940

Agência  em  Pau
dos Ferros

Datas  de  saque  coincidem  com  os
relatos do denunciante

05/06/2014 R$ 1.500,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil,
agência  1109  e  c/c
196940

Agência  em  Pau
dos Ferros

Datas  de  saque  coincidem  com  os
relatos do denunciante

12/06/2014 R$ 2.000,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil,
agência  1109  e  c/c
196940

Agência  em  Pau
dos Ferros

Datas  de  saque  coincidem  com  os
relatos do denunciante

12/06/2014 R$ 19.000,00 TED  enviada  em
favor  de  Gabriele
Gondim Morais

Banco  do  Brasil,
agência  1109  e  c/c
196940

Agência  em  Pau
dos Ferros

Apurar motivação

13/06/2014 R$ 1.000,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil,
agência  1109  e  c/c
196940

Agência  em  Pau
dos Ferros

Datas  de  saque  coincidem  com  os
relatos do denunciante

16/06/2014 R$ 500,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil,
agência  1109  e  c/c
196940

Agência  em  Pau
dos Ferros

Datas  de  saque  coincidem  com  os
relatos do denunciante

16/06/2014 R$ 1.000,00 Saque em espécie Banco  do  Brasil,
agência  1109  e  c/c
196940

Agência  em  Pau
dos Ferros

Datas  de  saque  coincidem  com  os
relatos do denunciante

Valor total de
saques  em
espécie:

R$ 16.400,00

O extrato bancário de GILSON DIAS GONÇALVES demonstra que
ele rotineiramente efetua saques de valores em espécie. Tal conduta é característica
daqueles  que  procuram  ocultar  o  destino  final  de  recursos  financeiros  e  constitui
indício de lavagem de ativos. Note-se, aliás, que, no ano de 2014,  GILSON DIAS
GONÇALVES declarou à Receita Federal ter recebido R$ 48.933,65 de duas fontes
pagadoras e ter aproximadamente R$ 52.000,00 em suas contas correntes no final do
ano de 2013. Entretanto, apenas no período da quebra de sigilo bancário, que possui
um corte temporal de apenas 6 meses, de maio a outubro de 2014, ele movimentou R$
214.962,52 em suas contas bancárias, a demonstrar claramente que está movimentando
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recursos acima de sua renda declarada. Em 6 meses, ele teria recebido licitamente de
suas fontes pagadoras aproximadamente R$ 24.000,00, mas movimentou quase dez
vezes essa quantia. O gráfico abaixo retrata bem a situação:

Somando-se os saques em espécie realizados nas contas bancárias dos
quatro investigados, no período de início de maio até meados de junho (datas em que,
segundo o denunciante,  GILSON DIAS estaria executando a engenharia financeira
para  garantir  a  operação  de  compra  de  decisão  judicial  no  TRE/RN  por  R$
200.000,00) acima descritos, constata-se o seguinte:

Investigado Valores  sacados  em  espécie  entre  maio  e
junho de 2014

Antônio Lopes do Rego R$ 78.812,00

Marta Bezerra da Silva R$ 54.500,00

Mônica Francisca Neta R$ 61.500,00

Gilson Gonçalves Dias R$ 16.400,00

Valor total R$ 211.212,00

O valor condiz exatamente com a quantia declarada pelo denunciante
ANAXIMENES.  Inclusive,  como  visto,  o  relato  de  ANAXIMENES também  é
verdadeiro quanto às datas, pois a maior parte das operações financeiras ocorreu no
início  de  maio  e  no  início  de  junho  de  2014,  conforme  descrito.  Também restou
corroborada  a  declaração de  que  os  valores  foram sacados  nas  agências  da  Caixa
Econômica Federal de Pau dos Ferros e Parnamirim, e no Banco do Brasil. De mais a
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mais, observa-se que houve também movimentação financeira de valores em espécie
próximo ao período em que ANAXIMENES estranhamente apresenta versão diferente
dos fatos inicialmente por ele denunciados. 

O diagrama abaixo resume os vínculos afetivos, políticos e financeiros
acima descritos entre os investigados:

Consta, ainda, conforme descrito acima, registro de doações eleitorais,
nas eleições municipais de 2012, de MÔNICA FRANCISCA NETA e de MARTA
BEZERRA DA SILVA para o então candidato a Prefeito GILSON GONÇALVES
DIAS,  a indicar que as contas bancárias das irmãs de  MARIA APARECIDA DE
ARAÚJO  são utilizadas para movimentação financeira de assuntos de interesse de
GILSON DIAS.

Constata-se,  pois,  que  o  relato  do  denunciante  ANAXIMENES
NUNES LOPES é bastante verossímil e compatível com os registros bancários acima
descritos, a corroborar a efetiva veracidade de suas declarações iniciais, no sentido de
ter  havido  conluio  entre  a  parte  interessada  (GILSON  DIAS,  marido  da  então
candidata), o advogado (ERICK WILSON PEREIRA, cujo envolvimento no caso
é explicitado no próximo item) e o relator do caso no TRE-RN (então juiz CARLO
VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA).

Com efeito,  está  materialmente  comprovado que,  de  fato,  houve  a
engenharia financeira para levantamento, em espécie, de quantia aproximada de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), tal como descrito pelo denunciante, por intermédio de
movimentações bancárias suspeitas e sem lastro. 

No  entanto,  na  fase  inicial  das  investigações  ainda  não  existiam
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evidências contundentes de que o então Juiz do TRE CARLO VIRGILIO ou algum
outro agente público do TRE/RN tivesse tido efetiva ciência da oferta de vantagem
indevida para a prática de ato de ofício.

II. DAS EVIDÊNCIAS DE ATOS DE CORRUPÇÃO

Após o deferimento por esse douto Juízo das medidas de afastamento
telefônico,  telemático,  bancário  e  fiscal  dos  investigados  ERICK  WILSON
PEREIRA,  CARLO  VIRGILIO  FERNANDES  PAIVA  e  VERLANO  DE
QUEIROZ MEDEIROS, o MPF recebeu os seguintes elementos de prova:

a)  cópia  da  caixa  de  e-mail  de  VERLANO  DE  QUEIROZ
MEDEIROS: ,  no  período  compreendido  entre
maio e dezembro de 2014;

b)  cópia  da  caixa  de  e-mail  de  ERICK  WILSON  PEREIRA:
,  no período compreendido entre janeiro a dezembro de

2014;

c) extratos telefônicos dos investigados do ano de 2014 de terminais
vinculados  aos  investigados,  com  dados  registrados  e  disponíveis  no  sistema
Sittel/Sppea/PGR, Caso número 001-MPF-002910-03;

d)  dossiê  integrado  dos  investigados,  contendo  as  respectivas
informações fiscais, enviado pela Receita Federal;

e) extratos de movimentação financeiras dos investigados, relativo ao
período sob investigação, com dados registrados e disponíveis no sistema SIMBA,
Número de Cooperação Técnica 001-MPF-002307-09.

A análise de tais dados, além dos depoimentos já tomados, bem como
as demais diligências realizadas e acostadas aos autos,  permite ao MPF firmar seu
convencimento a respeito da presença de fortes elementos de autoria e materialidade
da prática de crimes de corrupção passiva (art. 317, Código Penal), corrupção ativa
(art. 333, Código Penal) e lavagem de ativos (art. 1º, Lei nº 9.613/98).

Passamos à descrição mais pormenorizada dos achados.

II.1. DA CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA – JULGAMENTO NO TRE/RN DE
CASO REFERENTE A FRANCISCO DANTAS/RN

Conforme descrito  acima,  Maria Aparecida de Araújo  havia sido
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eleita Prefeita de Francisco Dantas na eleição suplementar ocorrida em maio de 2014.
No entanto,  o  juízo  eleitoral  indeferiu  o  seu  registro  de  candidatura  em razão  de
problemas detectados na convenção partidária que aprovou a sua chapa. Inconformada
com tal decisão, ela apresentou recurso eleitoral perante o TRE/RN.

No TRE/RN, o caso coube ao então Juiz  CARLO VIRGILIO.  E,
além disso, o julgamento do recurso estava pautado para o dia 18 de junho de 2014. O
recurso foi retirado de pauta em razão da publicação do vídeo no YouTube no dia
anterior, conforme já descrito acima. Logo em seguida, o então relator averbou a sua
suspeição e deixou o caso.

Note-se,  entretanto,  que,  a  partir  da quebra de sigilo  telemático do
correio  eletrônico  de  CARLO  VIRGILIO  FERNANDES  DE  PAIVA

), foi possível identificar que, em 17 de junho de 2014
(um dia antes  da data da sessão em que seria seria julgado o recurso de Maria
Aparecida de Araújo no Pleno do TRE/RN), CARLO VIRGILIO FERNANDES DE
PAIVA envia para ele mesmo a minuta do voto que ele apresentaria na condição de
relator do recurso objeto de investigação:

O e-mail foi enviado por Carlo Virgilio para ele mesmo, como forma
de arquivar o documento em sua caixa de e-mails do hotmail, no dia 17/06/2018, um
dia antes da data em que seria julgado o recurso RE nº 0000012-39.2014.6.20.0040,
sobre o qual pairam as suspeitas de venda de decisão judicial.

Ao abrir o documento, constata-se que o voto preparado pelo relator
tinha a seguinte conclusão:

“CONCLUSÃO
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Com tais fundamentos de ordem fática e jurídica, VOTO, em consonância
com  o  parecer  da  Procuradoria  Regional  Eleitoral,  pelo  desprovimento  dos  recursos  interpostos,  com  a
consequente reforma da sentença recorrida para deferir os registros de candidatura de Maria Aparecida
de Araújo e Anaximandro Lopes Nunes para a eleição suplementar do Município de Francisco Dantas .
(grifei)

É como voto.

Natal, 18 de junho de 2014.

Juiz CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA
Relator”

Vê-se  claramente  que  o  então  Juiz  CARLO  VIRGILIO havia
preparado voto no sentido de reformar a sentença recorrida para atender aos interesses
de  MARIA  APARECIDA  DE  ARAÚJO  e  deferir  o  respectivo  registro  da
candidatura.  Isso significa  que,  tendo havido tratativas  para  pagamento  do voto,  a
minuta estava de acordo com o pedido do “cliente”. A fim de obter mais informações a
respeito do referido arquivo eletrônico que continha a minuta do voto enviado por e-
mail,  o  procurador  da  República  responsável  pela  condução  da  investigação,
juntamente  com  a  equipe  do  gabinete,  diligenciou  pessoalmente  no  gabinete  do
TRE/RN (relatório de diligência nos autos),  tendo lá encontrado o servidor Patrick
Dubut,  que gentilmente indicou os arquivos relativos ao caso de Francisco Dantas,
conforme print de tela abaixo:

Ao abrir o arquivo que tem por nome  RE 12-39 RCand Francisco
Dantas.rtf,  que  é  exatamente  aquele  também  enviado  por  e-mail  por  CARLO
VIRGILIO, obtém-se os seguintes dados quanto às propriedades do arquivo:
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Analisando os dados relativos às propriedades do arquivo, é possível
extrair algumas informações importantes para a elucidação do caso: i) o arquivo foi
gravado por cpaiva,  a indicar que provavelmente foi o próprio CARLO VIRGILIO
quem elaborou pessoalmente o voto; ii) o citado arquivo foi criado em 17/06/2014, em
data próxima àquela em que o feito estava pautado para julgamento; iii) provavelmente
a  referida  minuta  foi  impressa  no  dia  03/06/2014,  talvez  uma  versão  anterior  do
arquivo, com alguma modificação posterior, em razão da alusão de criação do arquivo
em data posterior (17/06/2014).

Frise-se, aliás, que, embora tenha preparado esse voto, com a ampla
repercussão do já mencionado vídeo no YouTube, ele acabou por se declarar suspeito
em 20 de junho de  2014,  não tendo participado do julgamento.  E,  em seguida,  o
TRE/RN julgou o recurso, por unanimidade, para negar provimento aos recursos de
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO, em sentido contrário ao voto que ele havia
preparado.

Tal circunstância é mais um forte elemento a corroborar a existência
de  conluio  entre  a  defesa  técnica  de  MARIA  APARECIDA  DE  ARAÚJO  (o
advogado  ERICK  WILSON PEREIRA) e  o  relator  CARLO  VIRGILIO,  para
obtenção de vantagem indevida mediante pagamento.

Com efeito, analisando-se os registros telefônicos encaminhados pelas
operadoras de telefonia,  a partir  de decisão judicial  autorizando a quebra de sigilo
telefônico,  foi  possível  reunir  novos  elementos  de  prova a  corroborar  as  suspeitas
iniciais.

Constatou-se, que, no período em que foi autorizada a quebra de sigilo
telefônico (entre maio e setembro de 2014), CARLO VIRGILIO FERNANDES DE
PAIVA tinha a titularidade de duas linhas telefônicas registradas em seu nome: (

 e ( .
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Obtido  o  relatório  de  chamadas  originadas  e  recebidas  em  seus
terminais  telefônicos,  verificou-se  que  CARLO  VIRGILIO  FERNANDES  DE
PAIVA  possuía,  no  período  mencionado,  estreitos  laços  de  relacionamento  com
VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS,  pois, nesse período de apenas 5 meses,
CARLO VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA ligou 40 vezes para  VERLANO
DE QUEIROZ MEDEIROS, bem como recebeu 96 ligações de VERLANO. Note-
se que CARLO VIRGILIO ligou e recebeu mais ligações de VERLANO do que de
sua própria mãe (Z. Paiva) no período mencionado. Tal circunstância indica extrema
proximidade de relacionamento.

Até  então,  VERLANO  DE  QUEIROZ  MEDEIROS  não  havia
aparecido formalmente nos atos sob investigações. No entanto, ele atuou claramente
nos bastidores, fazendo a ponte entre o TRE/RN e seu escritório de advocacia, onde
atuava sob a liderança exatamente de ERICK WILSON PEREIRA.

Importa registrar que no período mencionado (2014), VERLANO DE
QUEIROZ  MEDEIROS  também  era  juiz  do  TRE/RN,  na  categoria  jurista
(advogado),  tendo assumido em agosto  de 2012 e  permanecido na  Corte  por  dois
biênios,  até  julho  de  2016,  conforme  inclusive  notícia  do  próprio  TRE/RN
(http://www.tre-rn.jus.br/imprensa/noticias-tre-rn/2016/Julho/juiz-verlano-de-queiroz-
medeiros-se-despede-da-corte-do-tre).

Outro  dado  concreto  a  indicar  a  relação  de  amizade  e  intimidade
próxima entre  CARLO VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA  e  VERLANO DE
QUEROZ MEDEIROS pôde ser encontrada na caixa de e-mails de Carlo Virgilio.
Em e-mail enviado em maio de 2014, Carlo Virgilio pede reserva em hotel para ele e
Verlano  em  Mossoró,  e  solicita  inclusive  que  fiquem  hospedados  em  quartos
próximos:

Tais  fatos,  por  si  sós,  não  configuram  ilicitude  alguma,  mas  são
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elementos  hábeis  a  indicar  que havia,  no período mencionado,  relação de extrema
proximidade entre CARLO VIRGILIO e VERLANO MEDEIROS.

E esse dado é fundamental para descortinar por completo os fatos sob
apuração.  Isso  porque  VERLANO  DE  QUEIROZ  MEDEIROS,  no  período
mencionado,  era  advogado  do  mesmo  escritório  do  também  advogado  ERICK
WILSON PEREIRA.  E  ERICK  WILSON  PEREIRA,  conforme  registrado  nos
autos,  foi  o  advogado contratado por  MARIA APARECIDA DE ARAÚJO  para
defender seus interesses junto ao TRE/RN no caso sob investigação (fls. 120, volume I
do IC).

Registre-se, também, que os membros do TRE/RN na classe jurista,
como era o caso de CARLO VIRGILIO e VERLANO MEDEIROS, não exerciam
seu  ofício  com  exclusividade.  É  dizer:  embora  fossem  juízes  da  Corte  eleitoral,
continuavam advogando. Na caixa de e-mails de  CARLO VIRGILIO  há vários e-
mails  relacionados  à  sua  atuação  como  advogado,  no  período  em  que  era  Juiz
Eleitoral.  VERLANO MEDEIROS,  por sua vez, advogava no mesmo escritório de
ERICK PEREIRA. 

Com efeito,  até a presente data (consulta realizada em fevereiro de
2019) ambos advogados encontram-se com seus registros no mesmo endereço no site
da Ordem dos Advogados do Brasil (cna.oab.org.br):

Embora seja fato público e notório que atualmente VERLANO possui
sociedade de advogados própria, constituída em 2016, conforme Cadastro Nacional de
Advogados,  ERICK  WILSON  PEREIRA  e  VERLANO  DE  QUEIROZ
MEDEIROS  são advogados do mesmo escritório  de  advocacia,  localizado na Av.
Floriano Peixoto, 523, Petrópolis, Natal/RN. Segundo imagem do google street view,

Av. Deodoro da Fonseca, 743, Tirol, Natal/RN – CEP: 59.020-600
(84) 3232-3900 – www.mpf.mp.br/rn – prrn-11oficio@mpf.mp.br

20



MMINISTÉRIOINISTÉRIO P PÚBLICOÚBLICO F FEDERALEDERAL

PPROCURADORIAROCURADORIA  DADA R REPÚBLICAEPÚBLICA  NONO R RIOIO G GRANDERANDE  DODO N NORTEORTE

    

trata-se de fato da sede do escritório ERICK PEREIRA ADVOGADOS:

A então assessora de  VERLANO MEDEIROS DE QUEIROZ  no
gabinete  do  TRE/RN,  Nadia  Aline  Tinoco  Cortez,  prestou  depoimento  durante
instrução do IC em epígrafe, tendo declarado: 

“Que trabalhou com Verlano de julho de 2012 a junho de 2014; Que
trabalhou junto com Patrick; Que antes de Verlano assumir veio um juiz
substituto,  Luis  Gustavo;  Que  Luis  Gustavo  quis  formar  o  gabinete  e
convidou a depoente para trabalhar; Que na semana seguinte Verlano foi
nomeado;  Que  então  a  depoente  ficou  assessorando  Verlano  e  Patrick
assessorando  Luis  Gustavo;  Que  posteriormente  entrou  na  equipe  do
gabinete  o  servidor  Alexandre  Abrantes;  Que  no  início  do  mandato,
Verlano passava pouco tempo no TRE/RN pois estava em campanha para
assumir o cargo de desembargardor do TJ/RN pelo quinto constitucional;
Que  nesse  período  inicial  ele  ia  basicamente  para  as  sessões  de
julgamento; Que depois da campanha, ele também não costumava “dar
expediente” no TRE/RN, mas chegava um pouco mais cedo nos dias de
sessões  para  analisar  os  processos  e  votos;  (…)  Que  Verlano  levava
alguns processos para casa; Que era bastante comum; Que em momento
algum Verlano  ficou  no  gabinete  no TRE/RN para elaborar  votos  ou
analisar  processos;  Que  Verlano  pedia  para  a  depoente  separar  os
processos que ele queria levar; Que ao chegar Verlano afirmou que era
do escritório de Dr. Erick Pereira e que por isso iria averbar suspeição em
todos os processos nos quais houvesse procuração nos autos do escritório
de  Dr.  Erick  Pereira;  Que  acompanhava  as  sessões  de  julgamento  no
TRE/RN; Que não tem como saber com profundidade se Verlano tinha um
grau de intimidade maior com algum dos juízes da Corte, mas que percebia
antes  das  sessões  que  Verlano  costumava  conversar  com  Dr.  Carlo
Virgilio, que ocupava o gabinete vizinho;”

Ora,  segundo  o  depoimento  da  assessora  de  VERLANO,  que
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trabalhou com ele  por  pelo menos 2 anos no TRE/RN,  VERLANO MEDEIROS
raramente despachou no gabinete do TRE/RN para elaborar seus votos. Ela declarou
que ele pedia para separar alguns processos e os levava consigo. Trata-se de situação
inusitada, pois  VERLANO MEDEIROS era Juiz Eleitoral e também advogado do
Escritório  de  ERICK  PEREIRA,  que,  por  sua  vez,  também  advogava  junto  ao
TRE/RN. Não é demais inferir que, nessa situação,  VERLANO pode até ter levado
alguns desses processos para elaborar os respectivos votos no escritório de advocacia
em que trabalhava. Trata-se de clara hipótese de conflito de interesses.

De mais  a  mais,  é  notório  que,  embora VERLANO MEDEIROS
tenha deixado claro em seu gabinete que se averbaria suspeito em todos os processos
nos quais ERICK PEREIRA constasse como advogado, essa circunstância não anula
a possibilidade de sua atuação nos bastidores para influenciar os colegas de Corte ou
até negociar votos de processos sob sua relatoria.

Nesse  sentido,  analisando  detidamente  os  extratos  das  ligações
telefônicas registradas pelos investigados, foi possível identificar inúmeras ligações,
no  período  sob  investigação  (maio  a  setembro  de  2014)  entre  VERLANO
MEDEIROS x  CARLO  VIRGILIO e  ERICK  PEREIRA x  GILSON  DIAS,
perfazendo-se uma triangulação na qual se tornou possível a negociação entre o juiz
relator do caso e a parte interessada no julgamento, mediante pagamento. O quadro
pode ser assim resumido:

Com  efeito,  após  o  indeferimento  do  registro  de  candidatura  de
MARIA  APARECIDA DE  ARAÚJO,  ela  apresenta  perante  o  TRE/RN a  Ação
Cautelar nº 0000081-94.2014.6.20.0000, no dia 08/05/2014, inicialmente distribuída
ao Des. João Rebouças. Em despacho proferido no mesmo dia, o Des. João Rebouças
afirma suspeição em razão de amizade com o Presidente do Democratas de Francisco
Dantas. No dia 09/05/2014, a referida cautelar é então redistribuída por prevenção ao
Juiz CARLO VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA. 

A  eleição  suplementar  em  Francisco  Dantas  havia  ocorrido  no
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domingo,  dia  04/05/2014.  Maria  Aparecida  de  Araújo  havia  tido  mais  votos,
entretanto a sua chapa estava indeferida pelo Juízo Eleitoral. No dia 05/05/2014, às
09h05 GILSON DIAS (terminal  )  liga  para  ERICK PEREIRA (terminal

).  Um par  de  horas  depois,  mesmo dia,  às  11h04,  VERLANO MEDEIROS
efetua ligação para CARLO VIRGILIO.

Conforme  registros  telefônicos  (dados  no  SITTEL),  no  dia
12/05/2014,  às  10h42´36´´,  VERLANO  MEDEIROS  (terminal  
efetua  ligação  telefônica  para  CARLO  VIRGILIO  (terminal  ).  A
ligação dura 2 minutos. Exatamente 2 minutos depois, ERICK PEREIRA (terminal

 efetua ligação telefônica para o terminal utilizado por GILSON DIAS
   -  registrado em nome de sua cunhada Monica Francisca Neta),  no

mesmo dia 12/05/2014, às 10h46´41´´. 

Trata-se  de  uma combinação de  ligações  extramente  suspeita,  pela
proximidade  de horário  (diferença de  apenas  2 minutos).  Denota  que  VERLANO
MEDEIROS  e  ERICK PEREIRA,  companheiros de escritório, estavam fazendo a
ponte de comunicação entre o interessado na decisão judicial favorável e o juiz relator.

Registre-se,  ainda,  que,  no  mesmo  dia  12/05/2014,  às  16h54
VERLANO MEDEIROS liga para ERICK PEREIRA. Logo em seguida, às 17h03,
ERICK PEREIRA (terminal ) efetua uma ligação direta para CARLO
VIRGILIO (terminal ).  Importa ressaltar que nessa ação cautelar (AC
nº  0000081-94.2014.6.20.0000)  ERICK  WILSON  PEREIRA  nem  sequer consta
formalmente como advogado da parte, embora conste formalmente na ação principal
(RE nº 0000012-39.2014.6.20.0040), a indicar possível atuação apenas nos bastidores
nessa fase inicial do recurso.

Não  por  acaso,  no  dia  seguinte,  13/05/2014,  o  juiz  CARLO
VIRGILIO  proferiu decisão deferindo o pedido liminar apresentado pela defesa de
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO para o fim de “suspender o ato de diplomação
dos eleitos, no município de Francisco Dantas, referente às eleições suplementares de
2014,  até  o  julgamento  dos  recursos  interpostos  nos  autos  do  DRAP  11-
54.2014.6.20.0040, RRC 12-39.2014.6.20.0040 e RRC 13-24.2014.6.20.0000 por esta
Corte Eleitoral.” O interesse mais urgente de Maria Aparecida já havia sido atendido
pelo relator  CARLO VIRGILIO,  mediante atuação direta de  ERICK PEREIRA.
Faltava apenas o julgamento do mérito do recurso. Tudo se encaminhava para isso.

Convém ressaltar, tal como será detalhado mais adiante, que 10 dias
após proferir  essa decisão,  CARLO VIRGILIO  adquire um veículo AMAROK, à
vista, em concessionária da Volkswagen na cidade de Natal, e registra tal veículo em
nome da empresa de sua esposa.
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Há, no período compreendido entre maio e junho de 2014, diversas
outras  ligações  entre  os  mesmos  interlocutores,  a  indicar  possíveis  tratativas  para
obtenção da decisão judicial favorável mediante pagamento. Há registros de ligações
entre  VERLANO  MEDEIROS  x  CARLO  VIRGILIO e ERICK  PEREIRA  x
GILSON  DIAS nos  mesmos  dias  nas  seguintes  datas:  05/05/2014;  12/05/2014;
15/05/2014; 27/05/2014; 05/06/2014; 09/06/2014; 18/06/2014. Não custa lembrar que
foi exatamente nesse período em que GILSON DIAS efetuou a engenharia financeira
para levantar dinheiro em espécie.

Ademais,  no  dia  05/06/2014,  ERICK  WILSON  PEREIRA
encaminha  um  e-mail,  do  seu  endereço   para  CARLO
VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA,  no  endereço  ,
com o seguinte texto:

“o nome do nosso colega é mauricio pignatti (adv. 29.756/DF)”

Em consulta processual no sítio eletrônico do TRE/RN, constatou-se
que referido advogado não consta como parte em nenhum dos processos relativos à
investigação em apreço (eleições em Francisco Dantas/RN). Tal e-mail, no contexto
probatório dos autos,  pode ser  relativo à entrega de vantagens indevidas  de forma
pessoal,  por  intermédio  de  interposta  pessoa.  Referido  advogado  constou  como
integrante  do  quadro  do  escritório  de  ERICK  WILSON  PEREIRA  na  sede  de
Brasília  e  também  atuou,  antes,  como  assessor  jurídico  no  Tribunal  Superior  do
Trabalho.

Fossem apenas esses os elementos de prova existentes nos autos, já
seriam robustas as evidências de que houve oferta e solicitação de pagamento para
obtenção de vantagem indevida (crimes de corrupção ativa e passiva).  No entanto,
foram obtidos mais elementos reveladores da compra e venda de decisão judicial no
caso.

Com  efeito,  no  curso  das  investigações,  GILSON  DIAS
GONÇALVES compareceu pessoalmente a esta Procuradoria da República no Rio
Grande do Norte, manifestou interesse em colaborar com a Justiça e prestou o seguinte
depoimento:

“Que  comparece  espontaneamente  na  Procuradoria  da
República e possui interesse em colaborar com o Ministério Público
Federal  para  a  elucidação  dos  fatos  investigados  no  presente
procedimento;  Que  os  fatos  relatados  por  Anaximenes  eram
verdadeiros, pois de fato houve negociações para compra de decisão
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favorável  junto  ao  TRE/RN;  Que,  em  razão  dos  problemas
relacionados  ao  processo  eleitoral  do  depoente,  que  havia  sido
cassado pela Justiça Eleitoral, já sabia do nome famoso do escritório
de Erick Pereira, que era objeto de comentário nas rodas políticas;
Que quando foi cassado pela Justiça Eleitoral e afastado do cargo
de  Prefeito  de  Francisco  Dantas,  procurou o  escritório  de  Erick
Pereira; Que foi pessoalmente ao escritório e conversou com Erick
Pereira sobre o seu caso; Que Erick aceitou pegar o caso e assinou
contrato de advocacia; Que o contrato foi assinado pela quantia de
R$ 100.000,00 (cem mil reais); Que chegou a pagar 60% desse valor;
Que pagou em espécie; Que nesse primeiro encontro Erick Pereira
nada mencionou a respeito de propina; Que Erick Pereira mandou
dois jovens advogados de seu escritório para participar da audiência
eleitoral na Zona Eleitoral de Pau dos Ferros; Que teve que pagar os
custos  de  deslocamento  e  hospedagem  desses  advogados;  Que  se
recorda que eram Leonardo Palitot e Caio; Que o processo resultou
em cassação do mandato; Que então os advogados recorreram para
o TRE/RN;  Que depois  de  algumas  idas  e  vindas,  já  perto  de  o
recurso relativo à sua cassação, ser julgado no TRE/RN, teve uma
reunião com Erick Pereira; Que nessa reunião no escritório, onde
só estava Erick e o depoente, Erick informou que o parecer estava
desfavorável ao depoente, mas que tinha um jeito de resolver; Que
Erick Pereira mencionou que esse jeito seria o pagamento de R$
200.000,00;  Que  esses  R$  200.000,00  seria  fora  os  valores  já
contratados  a  título  de  honorários  advocatícios;  Que  Erick
mencionou que com dinheiro resolvia o processo do depoente; Que
então  o  depoente  indagou  o  que  ocorreria  se  não  houvesse  esse
pagamento; Que Erick respondeu que haveria novas eleições; Que
então  o  depoente  refutou  o  pagamento;  Que  então  já  voltou  pra
Francisco  Dantas  sabendo  que  haveria  novas  eleições;  Que
acompanhou o julgamento no TRE/RN, já sabendo que o resultado
seria negativo; Que o TRE/RN confirmou a cassação do mandato do
depoente e determinou a realização de novas eleições; Que a esposa
do depoente foi  apresentada como candidata, tendo Anaximandro
como  candidato  a  vice-prefeito;  Que  houve  um  problema  na
convenção partidária,  que  acabou com a negativa de  registro da
candidatura de Maria Aparecida pela Justiça Eleitoral; Que nesse
processo  de  registro  de  candidatura  os  advogados  eram  Dr.
Chiquinho e Willamy; Que recorreram para o TRE/RN; Que como o
recurso relativo à cassação do depoente ainda estava pendente em
Brasília,  sempre  mantinha  contato  com  Erick  Pereira;  Que
novamente foi ao escritório de Erick Pereira; Que na ocasião em
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que estava sozinho com Erick Pereira para tratar do seu processo de
cassação,  que  estava  no  TSE;  Que  nessa  ocasião  Erick  Pereira
informou  que  o  recurso  de  Aparecida  poderia  ser  resolvido
mediante pagamento; Que então perguntou quanto era; Que Erick
Pereira falou que o valor seria R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais); Que estava sendo objeto de chacota na cidade porque estava
perdendo tudo na Justiça; Que dessa vez afirmou a Erick Pereira
que levantaria o dinheiro para dar em pagamento; Que então pediu
dinheiro emprestado a Eloi Torquato; Que pediu R$ 45.000,00; Que
negociou  a  casa  e  os  lotes  com  Antônio  Lopes  do  Rego;  Que
negociou as chaves da casa por R$ 30.000,00 e os lotes também por
R$ 30.000,00; Que o valor restante tinha em conta e também pegou
dinheiro emprestado com outros colegas de trabalho; Que reuniu
em espécie os R$ 150.000,00; Que avisou a Erick Pereira que estava
tudo  pronto;  Que  tinha  levantado  o  dinheiro  e  estava  apenas
aguardando a decisão; Que quando falou com Erick Pereira, ele
disse  que  poderia  não  dar  certo  porque  teria  havido  algum
vazamento, que algum blog havia insinuado ou publicado algo; Que
não  chegou  a  repassar  o  dinheiro,  porque  não  houve  a  decisão
favorável;  Que  nessa  época  utilizava  o  telefone  ( ,
registrado em nome de Monica Francisca Neta.”

O senhor  GILSON DIAS GONÇALVES  confirma  expressamente
que  houve  negociação  para  compra  de  decisão  judicial  no  TRE/RN,  no  processo
referente à candidatura de sua esposa,  MARIA APARECIDA DE ARAÚJO, tendo
registrado  que  ERICK  PEREIRA  afirmou  que  por  R$  150.000,00  o  caso  seria
resolvido, dinheiro esse que seria repassado a membro do TRE/RN. Ora, trata-se de
declarações  gravíssimas,  e  que estão em sintonia com todo o acervo probatório já
reunido nos autos. Não se trata de mera declaração isolada e sem confirmação com
outros elementos de prova.

Note-se, aliás,  que  GILSON DIAS  mencionou em seu depoimento
que,  no dia  previsto para  o julgamento no TRE/RN, ele  teria  ido ao escritório  de
ERICK PEREIRA antes de ir ao TRE/RN, a fim de conversar. E assegurou que teria
sido nessa ocasião que ERICK PEREIRA lhe teria informado a respeito do problema
com a divulgação do vídeo,  que acabaria por prejudicar o acordo entabulado,  para
obtenção da decisão favorável mediante o pagamento dos R$ 150.000,00.

Os  extratos  telefônicos  constantes  no  sistema SITTEL demonstram
que, de fato, no 18/06/2014, na parte da manhã, às 08h35,  GILSON DIAS  efetua
ligação ERICK PEREIRA. A ERB sensibilizada demonstra que GILSON estava nas
redondezas  do  escritório  de  advocacia  de  ERICK  PEREIRA  (Avenida  Floriano
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Peixoto,  523),  conforme  imagem abaixo.  O  extrato  telefônico  confirma  o  teor  do
depoimento de GILSON:

18/06/2014
08:35:55

00:00:39 Voz

Originador
( (P4)

Imei
355399051
796380

Primeira 724025018461423
AV. DEODORO 
DA FONSECA 402

RIBEIRA NATAL RN 59012600 -5,7825 35,203028

Última 724025018461423 AVENIDA 402 RIBEIRA NATAL RN 59012600 -5,7825 35,203028

Recebedor
 (P12)

Primeira (não informado)

Última (não informado)

Há, pois, elementos de prova suficientes acerca do envolvimento de
ERICK  WILSON  PEREIRA,  GILSON  DIAS  GONÇALVES,  CARLO
VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA e VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS
na  prática  de  crimes  de  corrupção  ativa  e  de  corrupção  passiva,  em  razão  da
solicitação, oferta e aceitação de pagamento de vantagem indevida de R$ 150.000,00
(cento  e  cinquenta  mil  reais)  para  obtenção  de  julgamento  favorável  a  Maria
Aparecida de Araújo nos autos do recurso eleitoral nº 0000012-39.2014.6.20.0040 e
na cautelar nº 0000081-94.2014.6.20.0000, ambos de relatoria do então Juiz CARLO
VIRGILIO, perante o TRE/RN.

II.2.  DA  ATUAÇÃO  DOS  INVESTIGADOS  PARA  ABAFAR  AS
INVESTIGAÇÕES  NO  TRE/RN  –  MUDANÇA  DE  VERSÃO  DE
ANAXIMENES

Naturalmente,  com  a  ampla  divulgação  de  vídeo  em  que  se
denunciava a compra de decisão judicial no TRE/RN na imprensa local, foi instaurado
procedimento  interno  perante  o  TRE/RN  (SADT/TRE-RN  n.  18.860/2014),  para
apuração dos fatos. E os envolvidos nas negociações espúrias agiram nos bastidores
para abafar as investigações.
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Naquele momento, o único elemento de prova era o depoimento do
denunciante  ANAXIMENES NUNES LOPES.  Ele foi ouvido perante comissão de
apuração  do  TRE-RN e  confirmou  os  fatos  denunciados  no  vídeo.  No  entanto,  a
instrutora da apuração considerou que o depoimento dele era isolado e contraditório,
uma vez que todos os demais ouvidos negaram tais fatos. Ausentes demais elementos
de  prova,  determinou  o  arquivamento  da  apuração,  em 12  de  setembro  de  2014,
conforme relatório de fls. 69/85 (Apenso I, Volume I do IC nº 1.28.000.001606/2014-
30).

No entanto, era necessário que o próprio denunciante alterasse o seu
depoimento, a fim de enfraquecer ainda mais a acusação.

Para  tanto,  após  articulação  dos  envolvidos,  Anaximenes  Nunes
Lopes,  “voluntariamente”,  no  dia  22  de  setembro  de  2014,  procura  CARLO
VIRGILIO  FERNANDES  DE  PAIVA  para  apresentar  um  depoimento  novo,
negando totalmente os fatos anteriormente por ele descritos. Nesse novo depoimento,
ele afirma que tudo não passou de uma armação da oposição política em Francisco
Dantas, e que não teria havido qualquer oferta de pagamento para obtenção de decisão
judicial.

Note-se, inclusive, que CARLO VIRGILIO utiliza essa depoimento
de  Anaximenes  Nunes  Lopes  para  postular  o  arquivamento  da  investigação  em
andamento  perante  o  Ministério  Público  Federal  (fls.  59/67  do  IC  nº
1.28.000.001606/2014-30).

Ocorre que, após o deferimento em juízo do afastamento do sigilo de
comunicações telefônicas dos investigados,  foi  possível  reconstruir  parcialmente os
fatos e apurar que todos os investigados  (ERICK WILSON PEREIRA, GILSON
DIAS  GONÇALVES,  CARLO  VIRGILIO  FERNANDES  DE  PAIVA  e
VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS) estiveram pessoalmente envolvidos nessa
“operação” de mudança de versão do denunciante.

Com efeito, os extratos constantes no SITTEL (001-MPF-002910-03)
revelam as seguintes ligações:

a) 22/09/2014 – 07h18 – Ribeiro Alecrim liga GILSON DIAS;
b) 22/09/2014 – 07h27 – Antonio Lopes do Rego liga para Ribeiro

Alecrim;
c)  22/09/2014  –  08h18  –  GILSON  DIAS  liga  para  ERICK

PEREIRA;
d)  22/09/2014 –  08h20 –  celular  de  Maria Aparecida de Araújo

(provavelmente GILSON DIAS) liga para a residência de CARLO VIRGÍLIO;
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e)  22/09/2014  –  08h22  –  GILSON  DIAS  liga  para  o  celular  de
CARLO VIRGILIO;

f) 22/09/2014 – 08h24 – ERICK PEREIRA liga para o gabinete de
VERLANO MEDEIROS no TRE/RN;

g)  22/09/2014  –  08h30  –  Ribeiro  Alecrim  liga  para  CARLO
VIRGILIO (provavelmente para combinar o horário e lugar para levar Anaximenes
Nunes);

h) 22/09/2014 – 08h36 –  GILSON DIAS  envia mensagem de texto
para CARLO VIRGILIO;

i) 22/09/2014 – 08h39 –  CARLO VIRGILIO liga para o TRE/RN,
provavelmente para comunicar a respeito do depoimento de  Anaximenes Nunes e
agendar local e horário;

j) 22/09/2014 – 10h42 e 12h14 – Anaximenes Nunes liga para seu pai
Antonio Lopes do Rego, provavelmente para informar que estava tudo arranjado para
o seu depoimento.

k)  22/09/2014  –  14h42  –  VERLANO  MEDEIROS  liga  para  o
escritório de ERICK PEREIRA.

Ao ser questionado pelo MPF em depoimento a respeito dessa ligação,
José Ribeiro Alecrim declarou: 

“Que  foi  vice-Prefeito  do  Município  de  Francisco
Dantas, no período de 2009 a 2012; Que foi vice-Prefeito de Gilson
Dias Gonçalves; Que foi reeleito em 2012, para um novo mandato de
4 anos; Que não terminou o mandato; Que a chapa foi acusada de
abuso de poder político e econômico; Que então foi cassado um ano e
três  meses  do segundo mandato;  Que após a eleição de 2012,  foi
morar em Natal. (…) Que após a cassação do mandato houve uma
eleição  suplementar;  Que  não  participou  da  eleição  suplementar,
tendo  apenas  votou;  Que  não  participou  ativamente  da  eleição
suplementar; Que participou de um comício da candidata Aparecida
Araújo; Que ouviu falar do problema relativo à chapa de Aparecida;
Que no período da eleição suplementar estava em Natal; Que não
prestou  nenhum auxílio  a  Gilson Dias  ou  Aparecida na época do
processo judicial junto ao TRE/RN; Que conhece Anaximandro, e a
família toda; Que também conhecia Anaxímenes; Que ouviu dizer que
Anaxímenes  faleceu  em  um  acidente  de  moto  no  viaduto  de
Parnamirim/RN;  Que  viu  o  vídeo  relativo  à  denúncia  feita  por
Anaxímenes  sobre  suposta  corrupção  no  TRE/RN;  Que
posteriormente a esse vídeo,  foi  procurado por Antonio Lopes do
Rego para receber Anaxímenes em sua residência e acompanhá-lo
em uma reunião com o Ministério Público; Que questionado quanto
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às ligações que constam registradas entre o depoente e o celular de
Carlo  Virgilio,  declara  que  possivelmente  foram relacionadas  ao
encontro  para  levar  Anaximenes  para  ser  ouvido;  Que  não  se
recorda de ter falado com Gilson Dias a respeito;  Que se recorda
apenas de ter falado com Antonio Lopes do Rego; Que a missão do
depoente foi apenas levar Anaximenes para prestar esclarecimentos
no  Ministério  Público;  Que  posteriormente  levou  Anaximenes  de
volta para a casa de Antonio Lopes do Rego em Natal, localizada no
bairro de Neópolis; ”

No  referido  dia  22/09/2014,  efetivamente  é  tomado  o  novo
depoimento de Anaximenes Nunes Lopes, no qual ele nega peremptoriamente todos
os fatos que embasaram a denúncia.

O  encadeamento  de  ligações  acima  descrito  aponta  que  todos  os
envolvidos estavam afinados com um único objetivo: enfraquecer a única evidência
até então colhida de corrupção no TRE/RN, ou seja, o depoimento de Anaximenes
Nunes Lopes.

II.3. DA ATUAÇÃO DE ERICK PEREIRA E VERLANO MEDEIROS COMO
LOBISTAS – NOS BASTIDORES

O afastamento do sigilo telemático de ERICK WILSON PEREIRA
 e  VERLANO  DE  QUEIROZ  MEDEIROS

)  permitiu  ao  MPF  tomar  conhecimento  de  uma
intensa e deliberada atuação de referidos advogados nos bastidores da política, como
verdadeiros lobistas de interesses próprios e alheios.

Com  efeito,  da  análise  dos  correios  eletrônicos  dos  investigados,
infere-se  que  a  relação  de  amizade  entre  ERICK  PEREIRA e  VERLANO
MEDEIROS era,  à  época  dos  fatos  investigados,  bastante  próxima. VERLANO
MEDEIROS prestava  auxílio  a  ERICK  PEREIRA no  escritório  e  inclusive  se
utilizava de sua condição de juiz do TRE/RN para atender a interesses do primeiro. Há
forte atuação de ambos como lobistas para obtenção de poder, influência e benefícios
em  órgãos  públicos  e  privados,  como  o  Governo/RN,  TRE/RN  e  a  OAB/RN.  É
possível inferir tais conclusões a partir dos seguintes e-mails, disponíveis na caixa de
e-mails de VERLANO MEDEIROS ) e de ERICK
PEREIRA :

a) em 14/07/2014 – VERLANO MEDEIROS solicita a seu assessor
no  TRE-RN cópia  de  uma ação  de  impugnação de  registro  de  candidatura  contra
Wilma  Maria  de  Faria  (nº  26465.2014.6.20.0000),  cujo  relator  era  CARLO
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VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA,  e em seguida encaminha a documentação
para ERICK PEREIRA.

b) em 06/10/2014 –  VERLANO MEDEIROS encaminha para o e-
mail de ERICK PEREIRA o resultado das eleições de 2014 em todos municípios do
RN.

c)  em  03/03/2015  –  VERLANO  MEDEIROS encaminha  para  a
esposa Luciana Claudia e-mail anteriormente enviado para Tatiana Mendes Cunha,
Secretária-Chefe de Gabinete do então Governador do Rio Grande do Norte, contendo
25  currículos  e  com  o  seguinte  texto:  “Dra.  Tatiana  faço  encaminhar  alguns
currículos, conforme compromisso firmado entre o Governador e Dr. Erick Pereira,
antes do primeiro turno. Ressalto que a relação já foi entregue ao Governador e a
Fábio Faria. Os relacionados aguardam uma posição. Dr. Erick, que me lê por cópia,
encontra-se em Londres, razão de solicitar o encaminhamento por meu intermédio.
Grato, Verlano”

No anexo do e-mail consta a seguinte lista de indicações para ocupar
cargos comissionados no Governo do Estado do Rio Grande do Norte:

“Raffael Gomes Campelo              Assessor Especial de Governo I
Ícaro Wendell da Silva Santos              Assessor Especial de Governo I
Luciana Claudia de Oliveira Costa Assessoria Jurídica N1 Potigás
Matthaues Krummenauer Vieira Paim Coordenadoria SESAP
Fábio José de Medeiros Sena              Chefe da Procuradoria Geral do 
DETRAN/RN

Pedro Almeida Cabral Coordenadoria Jurídica
Guilherme Amorim Garcia Udre Varela Coordenadoria Jurídica
Alfeu Eliúde Almeida de Macedo Coordenadoria Jurídica
Amanda Rosália Rodrigues Sales Coordenadoria Jurídica
Pedro Medeiros Coordenadoria Jurídica
Augusto Flávio Coordenadoria Jurídica
Rodrigo Ferraz Quidute Coordenadoria Jurídica
Katia Maciel              Coordenadoria Jurídica
Victor Cortez              Coordenadoria Jurídica
Darlan Vita Coordenadoria Jurídica
José Geraldo Neves Coordenadoria Jurídica
Jair Augusto Gomes Damasceno Coordenadoria Jurídica
Mariana Milfont de Souza Macedo Coordenadoria Jurídica
Rodrigo Dias de Miranda Torquato Coordenadoria Jurídica
Thiago Maciel Pinheiro Barros Coordenadoria Jurídica
Marilia Castelano Pereira Coordenadoria Jurídica
Dilermando Filho Coordenadoria Jurídica
Francisco Canindé Alves Filho Coordenadoria Jurídica
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Camila Octávio Bezerra Coordenadoria Jurídica
Layssa Medeiros Coordenadoria
Luanda Xavier de Oliveira Coordenadoria
Hermes Câmara de Sousa Coordenadoria
Victor Rhuda              Coordenadoria
Emiliano Uchoa Pereira Coordenadoria
Analuiza Célida de Oliveira Costa Coordenadoria”

Note-se  que  Ícaro  Wendell  da  Silva  Santos,  Raffael  Gomes
Campelo e Marília Castellano Pereira de Souza Yurtdas são advogados integrantes
do escritório de advocacia Erick Pereira Advogados, conforme consta no próprio site
(http://erickpereira.adv.br/quem-somos/).  Já  Luciana Claudia  de  Oliveira Costa  e
Layssa Medeiros são, respectivamente, esposa e irmã de VERLANO MEDEIROS.
Trata-se,  pois,  de  lobby evidente,  pois  ambos utilizaram de sua influência  junto a
autoridades para remunerar por intermédio do Poder Público parentes e os próprios
funcionários do escritório de advocacia.

d)  em  06/01/2015  VERLANO  MEDEIROS envia  para ERICK
PEREIRA uma lista com 30 nomes para ocupar cargos comissionados no Governo do
Estado do Rio Grande do Norte.  Entre os nomes constam parentes de  VERLANO
MEDEIROS e de ERICK PEREIRA.

e)  em  16/02/2015  VERLANO  MEDEIROS intermedeia  a
contratação de seguro veicular para o veículo DISCOVERY 3, pertencente a ERICK
PEREIRA, no valor de R$ 6.000,00.

f) em 14/05/2014 VERLANO MEDEIROS encaminha para ERICK
PEREIRA 18 minutas de ofícios em nome de diversas autoridades jurídicas, políticas
e eclesiásticas (Emmanoel Campelo, então Conselheiro do CNJ; Senador Garibaldi
Alves; Desembargador Expedito Ferreira; Líder do PT na Câmara, Deputado Federal
Vicente  Paulo;  Desembargador  José  Junior  Rego,  Presidente  do  TRT21;  Rosalba
Ciarlini, Governadora do RN; Verlano Medeiros, Juiz do TRE/RN; Amaro Sales de
Araújo, Presidente da FIERN; Dom Jaime Vieira Rocha, Arcebispo da Arquidiocese
de  Natal),  em cujo  texto,  endereçado  ao  então  Ministro  da  Justiça  José  Eduardo
Cardozo, há manifestação de apoio à indicação de Luis Gustavo Alves Smith para
ocupar o cargo de juiz na classe jurista perante o TRE/RN. Do que se denota das
propriedades dos arquivos eletrônicos, tais documentos foram elaborados por ERICK
PEREIRA e VERLANO MEDEIROS.

g) no dia 08/10/2014 (três dias após o 1º turno das eleições gerais de
2014), ERICK PEREIRA anota e salva no rascunho de seu e-mail (técnica utilizada
para supostamente evitar o tráfego de informações sensíveis na rede. No entanto, as
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anotações salvas no rascunho foram encaminhadas pelo Google quando da quebra de
sigilo telemático do e-mail respectivo) o texto abaixo transcrito:

“1- SP:
Friboi: a) gov Paraíba, b) contrato dudu, c) jornalista sp; d) profissão
do futuro;

FF: a) contrato 2turno, b) jornalista sp, 

2- TST
Pai: a) carta Gustavo, b) jornalista/sp, c) waleska.
Jornalista: 

3- Robinson:
**Gadelha/Túlio?
A- vai fazer novo contrato para o segundo turno com Alex e Bruno para 
radio e tv?
B- vai fazer novo contrato para o segundo turno com Eduardo Nobre 
para jurídico no TRE?
C- e, advogados para o dia da eleição como será no segundo turno?
D- Fátima pedir por Gustavo;”

As  informações  cifradas  contêm  referência  à  atuação  de  ERICK
PEREIRA na campanha eleitoral em favor do Deputado Federal Fabio Faria (FF) e o
então candidato ao Governo do RN Robinson Faria, além de novamente referir-se a
apoio do pai, o Ministro do TST Emmanoel Campelo, e possivelmente da Senadora
Fátima Bezerra, à condução de Luis Gustavo ao cargo de Juiz do TRE/RN.

Quanto  ao  primeiro  ponto,  vale  ressaltar  que  ERICK  PEREIRA
nunca figurou formalmente como advogado de campanha eleitoral de Fabio Faria e
Robinson Faria, no ano de 2014, bem como que depoimentos de colaboração premiada
de executivos da JBS (empresa referida nas anotações acima – Friboi) mencionaram o
repasse de valores ao escritório do advogado em questão, com base em notas fiscais de
prestação de serviços fictícios, a pedido de Fabio Faria e Robinson Faria, o que pode
ter sido uma forma de pagamento oculto e disfarçado dos serviços prestados em tal
campanha eleitoral. 

Os serviços de advocacia de ERICK PEREIRA sequer constaram na
prestação de contas eleitoral do então candidato ao Governo do RN, Robinson Faria.
Essa foi, inclusive, a linha de defesa de  ERICK PEREIRA no Inquérito 4.618/DF,
que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal (rel. Min. Rosa Weber), relativo à
delação premiada de Ricardo Saud (Grupo JBS), referente a pagamento de propina a
Robinson Faria e Fabio Faria. Tudo isso demonstra ainda mais a sua atuação como
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“lobista de interesses próprios e alheios”. 

Com efeito, as anotações constantes no e-mail de ERICK PEREIRA
contradizem a sua versão de ausência de vínculos com a campanha eleitoral de Fabio
Faria e Robinson Faria. Aliás, o e-mail também referido acima, em que Verlano cobra
a nomeação de comissionados no Governo do RN e faz referência explícita a acordo
firmado  entre  Robinson  Faria  e  ERICK PEREIRA,  antes  do  primeiro  turno  das
eleições de 2014, também contradiz  a versão apresentada por ele.  Em depoimento
prestado  por  ERICK PEREIRA  no  curso  do  referido  IPL,  ele  nega  ter  mantido
qualquer relação com o então parlamentar investigado.

Quanto  ao  segundo  ponto,  aqui  cabe  um  parênteses:  qual  seria  o
interesse de um advogado, como é o caso de  ERICK PEREIRA, de influenciar na
indicação de autoridades do Poder Judiciário? Especialmente em um tribunal no qual
ele atua enquanto advogado? Dado o contexto da presente investigação, certamente a
resposta a tais perguntas é no sentido de buscar poder para influenciar, atuar como
lobista de interesses não republicanos,  tal  como ocorreu no caso de corrupção ora
investigado.  Cabe registrar, no entanto, que embora conste o nome do Juiz do
TRE/RN Luis  Gustavo  Smith  em tais  elementos,  não  há  nada  nos  autos  que
aponte  no  sentido  do  envolvimento  ou  ciência  de  referido  juiz  nos  atos  sob
investigação.

h)  em  28/03/2018,  ao  prestar  depoimento  no  âmbito  do  INQ
4.618/STF,  ERICK  PEREIRA  declarou  o  seguinte:  “que  não  possui  relação
profissional,  pessoal  ou  social  com  o  Governador  do  Rio  Grande  do  Norte
ROBINSON MESQUITA DE FARIA; Que de 2010 até hoje tem convicção de que não
prestou qualquer serviço a ROBINSON FARIA; Que no período anterior a este não
tem condições de lembrar; Que não prestou serviços de assessoria jurídica para os
então candidatos FÁBIO FARIA e ROBINSON FARIA nas eleições de 2014.”

Apesar de tais declarações, foi possível encontrar também no rascunho
do e-mail pessoal de  ERICK PEREIRA  a seguinte anotação, realizada por ele em
28/06/2014:

Caro 5555,

Termine sua reunião. Nao vou atrapalhar. 
Segue abaixo um resumo de hoje.

1- missões passadas ontem. Cumpridas. Veja:
a) Reunião com todos da equipe dos advogados (coletivo jurídico e 
núcleo pensante). ok!
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b) Apenas André que pediu para formar a própria equipe dele. Eu 
disse que era inviável pois o combinado será ele fazer parte do 
núcleo e nao formar uma equipe só para ele.  Sugeri ele cuidar do 
TRE na parte de propaganda;
c) Falei tb com Túlio (vai precisar de R$ 200.000 para montar e 
fechar a equipe de investigação, filmagem e reportagem. Ele aguarda
uma conversa.

2- Dúvidas:
a) No trabalho de ontem feito pelo sombra tinha muitos cargos 
comissionados, carros oficiais (inclusive do prefeito Carlos 
Eduardo). Muito material para varias ações por abuso e conduta 
vedada. Nessas ações pode entrar contra o prefeito Carlos Eduardo?
Ou, terei que deixar ele de fora?
b) Tem 6 ações por propaganda irregular prontas. Pode protocolar?
c) Tem 2 ações contra a tribuna do norte e o novo jornal. Pode 
protocolar?
d) Tem a reprovação de contas? Pode tb agir?
Fiquei preocupado com a estratégia defensiva que seu pai pretende 
adotar.
Afinal, é para ser defensivo? 

3- Providências:
a) na segunda vamos sentar com Frank para revisar a ata da 
convenção e ultimar os docs do registro;
b) na segunda tb vamos sentar com Joao Maria para afinar a 
estratégia marketing/jurídico;
c) e, nosso calendário de desembolso pode ser: 
20% - 05/07
40% - 05/08
40% - 05/09

Como é fato público e notório, o número 5555 é uma referência ao
número de campanha de Fabio Faria para Deputado Federal nas eleições de 2014. A
anotação acima, dirigida a Fabio Faria retrata clara assessoria jurídica para as eleições
de 2014, inclusive com cobrança pelos serviços prestados, conforme percebe, ao final,
pelo “calendário de desembolso”. Aparentemente,  ERICK PEREIRA  faltou com a
verdade ao prestar  depoimento em um Inquérito  que tramitava perante o Supremo
Tribunal Federal.

i) em 16/07/2014 VERLANO MEDEIROS encaminha para ERICK
PEREIRA cópias de um processo em trâmite no TRE/RN (RE nº 2644). Esse modus
operandi  se  repete  em diversos  e-mails.  Aparentemente  VERLANO MEDEIROS
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atuava  como  uma  espécie  de  assessor  jurídico  de  ERICK  PEREIRA junto  ao
TRE/RN,  sempre  solicitando  que  seus  assessores  atendessem  a  essas  demandas,
quando solicitado por ERICK.

j) em 09/12/2014 VERLANO MEDEIROS solicita a um assessor do
TRE/RN  cópia  de  parecer  do  processo  de  prestação  de  contas  da  campanha  a
Governador  de  Robinson Faria  e  depois  encaminha  para  ERICK PEREIRA,  que
trabalhou informal e ocultamente para a campanha eleitoral de Robinson Faria.

k)  em  25/08/2014  VERLANO  MEDEIROS  encaminha  a
documentação  de  ERICK  PEREIRA  para  solicitação  de  visto  americano  por
intermédio de um procurador.

l)  em  30/09/2014  VERLANO  MEDEIROS  envia  e-mail  para
ERICK PEREIRA  contendo  defesa  administrativa  a  respeito  de  requerimento  de
ERICK de aumento da carga horária para 40h na UFRN;

m) em 23/09/2014 VERLANO MEDEIROS envia e-mail para a sua
esposa  Luciana  Costa  ),  com  trechos  de  voto
relacionado a um caso de direito de resposta do então candidato ao Governo do RN,
Henrique  Alves,  tendo  o  e-mail  o  seguinte  título:  complementar  o  voto.
Aparentemente,  a  esposa  de  VERLANO  MEDEIROS,  que  não  tinha  qualquer
vínculo formal com o TRE/RN, auxiliava o marido na elaboração de seus votos para
os julgamentos dos quais participava. ERICK PEREIRA tem relação de proximidade,
desde muito tempo, com Henrique Alves.

Tal  proximidade  pode  ser  ilustrada,  inclusive,  por  publicação  da
Revista Veja, que apontou que Henrique Alves estaria tentando emplacar seu aliado
ERICK PEREIRA  como Ministro  do  TSE (https://veja.abril.com.br/blog/radar/ex-
ministro-investigado-na-lava-jato-tenta-emplacar-aliado-no-tse/).

A  esse  respeito,  registre-se  ainda  que  em  14/12/2014  (às  18h58),
ERICK PEREIRA  salva no rascunho do seu e-mail pessoal um texto com o título
TSE. No corpo do rascunho, consta o seguinte texto:

TSE
SIGMARINA ???

*Sen Sarney
*Sen Vital

*Min Emanoel - Michel Temer
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* Min Emanoel - falar com Trabuco/bradesco 
- febrabam/Gabriel Jorge Ferreira 

*dep vicentinho / dep Chinaglia - pres Rui Falcão 

*Mauro - min berzoine

*Marcio Silva/adv PT - 

*Wagner Araújo/João Santana
*Paulo César/gov Sérgio Cabral gov pezao

*Mano/Fabiano - Sen Sarney
*Mano - Sen Romero

*Bruno Dantas - Sen Renan

*Flavio Rocha/pres Lula
*Pe Rodolfo / D. Odilo - Maia Lins

Pelo  contexto  da  anotação,  infere-se  que  havia  alguma  pretensão
perante o TSE, possivelmente uma indicação para o cargo de Ministro do TSE, do
próprio ERICK PEREIRA ou de alguém aliado a ele. E que as autoridades citadas ao
lado esquerdo  seriam contatos  pessoais,  ou  intermediários,  para  chegar  às  pessoas
indicadas  do lado direito,  possivelmente  a  fim de obter  algum apoio político para
indicação perante o Tribunal Superior Eleitoral.

n)  em  18/11/2014  VERLANO  MEDEIROS  envia  e-mail  para  o
Diretor da Harmony Empreendimentos Imobiliários LTDA, César Araripe, solicitando
apoio financeiro para a campanha à presidência da OAB de 2014, com o seguinte teor:
“Caro amigo César,  mais  uma luta  da OAB se  aproxima.  Desta feita,  temos que
vencer para viabilizar meu nome a outra vaga de Desembargador do TJ/RN que será
aberta no próximo ano (2015). Elaboramos um orçamento em R$ 800 mil reais cuja
participação sua (como sempre) e de Erick serão também fundamentais. Fico no seu
aguardo e desde já obrigado em nome de todos do time, verlano medeiros”. A resposta
de César vem em tom irônico: “Com este valor eu ficaria tentado a pleitear uma
cadeira de deputado”.

Ora,  VERLANO MEDEIROS  faz um pedido a um empresário de
quase 1 milhão de reais para uma campanha eleitoral corporativa e associa essa eleição
a uma vaga de Desembargador no TJ/RN. Há uma inferência clara de troca de favores
mediante o apoio financeiro e o cargo público a ser eventualmente ocupado.
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o)  em  13/03/2015  VERLANO  MEDEIROS  recebe  e-mail  de
ERICK PEREIRA  contendo resumo de reunião de campanha para as eleições da
OAB/RN em 2015, no qual consta a formação de equipes e os seguintes itens: “b)
mídias/redes/clipping/jurisnews: BG (…) e) arrecadação: Verlano (tesoureiro)”. Tal
circunstância corrobora o item anterior, no qual  VERLANO MEDEIROS solicita o
apoio de R$ 800.000,00 a um empresário para a campanha da OAB, valendo-se não
apenas de sua condição momentânea de juiz eleitoral, como ainda afirmando que isso
viabilizaria seu nome para o quinto constitucional do TJ/RN.

p)  em  19/02/2015,  VERLANO  MEDEIROS  recebe  e-mail,
arquivado em sua pasta “Eleições OAB 2015”, enviado por ERICK PEREIRA, com
cópia para Bruno ( ). No corpo do e-mail, o seguinte texto:

“Caro BG,
Seguem os dados para você fazer o contrato.
R$ 5.000 por mês (oito meses) e no valor total do contrato de R$ 
40.000,00.
E, no contrato coloque também o numero da conta corrente para 
depósito.
No aguardo, Erick
 

De: Verlano Medeiros [mailto ] 

Enviada em: quinta-feira, 19 de fevereiro de 2015 11:03

Para: Erick Pereira

Assunto: dados
 
 SIMAS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A., pessoa jurídica
de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.570.768/0001-
99, situada na Rod BR 304, s/n km 296, Parnamirim/RN, 
representada neste ato por Dr. Eduardo Orlando Araújo Gadelha 
Simas, Empresário”

q)  em 23/02/2015,  em sua  pasta  de  e-mail  “Eleições  OAB 2015”
VERLANO  MEDEIROS  e  ERICK  PEREIRA  recebem  e-mail  de  Nise  Soares

 contendo o seguinte texto: “Prezados, bom dia !
Segue em anexo contrato para verificação, se estiver tudo de acordo favor informar
horário  para  que  possa  enviar  impresso  para  recolher  assinatura.  Desde  já
agradeço  !”.  Em  anexo  há  uma  minuta  de  contrato  de  prestação  de  serviços  de
publicidade  nas  redes  sociais  Twitter,  Facebook  e  Instagram  entre  SIMAS
INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. e  Bruno Giovanni Medeiros Oliveira, no
valor de R$ 40.000,00.

Realizada  pesquisa  em  tais  redes  sociais  (Twitter,  Facebook  e
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Instagram), constatou-se que a empresa SIMAS INDUSTRIAL sequer possui conta
oficial  em tais  plataformas.  O  que  transparece  é  que  VERLANO MEDEIROS  e
ERICK  PEREIRA  utilizaram a  empresa  SIMAS INDUSTRIAL  para,  de  forma
simulada,  financiar  a parte de mídias sociais  do grupo político deles na campanha
eleitoral da OAB de 2015.

r)  em  14/03/2014,  ERICK  PEREIRA  encaminha  e-mail  para
GILON  DIAS  ( )  e  para  o  Deputado  Federal
Betinho  Rosado  (PP/RN)  ( ,  com  o  seguinte  título:
memorial  gilson.  No corpo  do e-mail,  o  seguinte  texto:  “caro dep betinho,  segue
também o memorial eletronicamente, caso precise. Sds. Erick”. Em anexo, consta um
memorial  endereço  ao  Min.  Dias  Toffoli,  relator  no  TSE  de  ação  cautelar  que
pretendia  reverter  a  cassação  do  mandato  de  GILSON  DIAS.  Essa  cassação  foi
exatamente a que culminou na eleição suplementar de Francisco Dantas, na qual foi
candidata e eleita a esposa de GILSON DIAS, Maria Aparecida de Araújo, que teve o
seu  registro  de  candidatura  indeferido  perante  a  Justiça  Eleitoral,  e  cujo  recurso
chegou ao TRE/RN, sendo o objeto principal da presente investigação (a compra e
venda da decisão judicial). Em consulta processual perante o TSE, verificou-se junto à
Ação Cautelar nº 0000150-84.2014.6.00.0000 que o Sr. Betinho Rosado não consta
como advogado  de  GILSON DIAS,  não  se  sabendo a  que  título  ou  qual  seria  a
utilidade de referido parlamentar ter recebido tais memoriais.

II.4. DOS INDÍCIOS DE ATOS DE LAVAGEM DE ATIVOS

Durante  o  período  sob  apuração  (2014/2015),  os  investigados
GILSON DIAS GONÇALVES, VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS, ERICK
WILSON  PEREIRA  e  CARLO  VIRGILIO  FERNANDES  DE  PAIVA
apresentaram movimentação financeira incompatível com as rendas declaradas. Por se
tratar de situações específicas,  analisaremos a situação de cada um separadamente,
conforme segue abaixo. 

A  partir  de  autorização  judicial,  a  Receita  Federal  realizou
procedimento  de  pesquisa  e  investigação  fiscal,  patrimonial  e  financeira  dos
investigados  (IPEI  nº  NT20190001  de  29  de  janeiro  de  2019  –
RFB/Copei/Espei04/Sapei  Natal).  O  relatório  consta  nos  autos  e  confere  lastro
probatório  aos  indícios  de  lavagem de  ativos,  a  partir  da  constatação de  variação
patrimonial a descoberto dos investigados.

II.4.1. VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS

A Receita Federal apresentou o seguinte relatório quanto à situação
patrimonial,  financeira  e  fiscal  do  investigado  VERLANO  DE  QUEIROZ
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MEDEIROS, no que concerne aos exercícios financeiros de 2014 e 2015:

“Os dados cadastrais do contribuinte seguem abaixo.
Nome: VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS
CPF: 722.745.734-68
Mãe: ELIZABETH MARINHO DE QUEIROZ MEDEIROS
Data Nascimento: 14/09/1972
Endereço: R TOROROS 2390 AP 1701 Bairro: LAGOA NOVA
CEP: 59054-550 Município: NATAL UF: RN
CPF  do  cônjuge:  792.277.594-68  -  LUCIANA  CLAUDIA  DE

OLIVEIRA COSTA
Situação no cadastro: Regular

Os  dados  cadastrais  do  sr.  VERLANO  MEDEIROS  indicam
participação societária em duas empresas, conforme tabela 1 abaixo.

VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS – CPF 722.745.734-68

CNPJ Razão Social Qualificação Situação Ingresso Retirada Participação

25.165.359/0001-40 QUEIROZ MEDEIROS & COSTA ADVOGADOS Sócio admin. Ativa 01/07/16 ---------- 50,00%

08.709.552/0001-85 DROGARIA AQUARIUS LTDA Sócio admin. Ativa 10/04/06 20/01/09 70,00%

TABELA 1

Consta nas DIRPF do sr. VERLANO MEDEIROS que no período
analisado  sua  principal  fonte  de  rendimentos  tributáveis  teria  sido  o
TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  NO  RIO  GRANDE  DO  NORTE,
constando também outras duas fontes, conforme tabela 2 abaixo.

VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS – CPF 722.745.734-68

FONTE CNPJ 2014 2015

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE 05.792.645/0001-28 104.535,37 76.786,92

ERICK PEREIRA ADVOGADOS 04.569.129/0001-76 45.685,80 45.391,18

SIMAS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A 03.570.768/0001-99 0,00 45.000,00

TOTAL 150.221,17 167.178,10

TABELA 2

Cabe destacar que o sr. ERICK WILSON PEREIRA, cujos dados
fiscais serão avaliados no item 4.2 deste relatório,  é sócio do escritório
ERICK PEREIRA ADVOGADOS, fonte de rendimentos do sr. VERLANO
MEDEIROS, conforme tabela acima.

Na  tabela  3  abaixo,  além  da  evolução  do  rendimento  bruto
recebido,  podemos  contemplar  os  rendimentos  após  os  descontos  das
contribuições e imposto de renda –  rendimentos recebidos  líquidos,  e a
evolução  de  sua  renda  líquida  disponível,  qual  seja,  aquela  após  o
abatimento  de  despesas  declaradas,  doações,  pagamentos  de  cartões  de
créditos, taxas, outros impostos e contribuições efetuados pelo contribuinte,
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e  que  estaria  disponível  para  utilização  nas  despesas  diárias  e  para
aquisição de bens e direitos.

VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS – CPF 722.745.734-68

2014 2015

Rendimento bruto recebido (R$) 198.662,63 580.792,18

Rendimentos recebidos líquidos (R$) 168.507,61 556.941,56

Renda líquida disponível (R$) 68.735,45 465.737,60

TABELA 3

Chama  atenção  na  tabela  acima  o  valor  do  rendimento  bruto
recebido  em  2015,  que,  conforme  a  DIRPF,  foi  devido  ao  lucro  na
alienação de uma casa na cidade de Patos/PB, declarada pelo contribuinte
conforme segue (grifo nosso):

CASA  ORIUNDA  DA  AVERBACAO  DO  TERRENO  CF  SELO
DIGITAL AAN03547-F36B,  NA RUA ELIAS ASFORA 920 BAIRRO DO
SANTO ANTONIO - PATOS/PB.  VENDIDA A PRISCYLLA MARQUES
XAVIER  QUEIROZ  POR  R$  500.000,00,  RECEBIDO:  13/11/15  R$
190.000  DEPOSITO  CONTA:  700071-5  AGENCIA:  4847-X (VERLANO
MEDEIROS), R$ 120.000 EM ESPECIE EM NOV/15, R$ 60.000 TRANSF
BANCARIA NA CONTA: 201472-6 AGENCIA 4847-X (LUCIANA COSTA -
CONJUGE) EM NOV/15 E R$ 130.000 TRANSF BANCARIA NA CONTA:
201472-6 AGENCIA 4847-X (LUCIANA COSTA - CONJUGE) EM DEZ/
15

De acordo com a DIRPF do sr. VERLANO MEDEIROS a venda do
imóvel  teria  sido  realizada  por  R$  500.000,00  (quinhentos  mil  reais),
conforme texto acima,  mas segundo o registro no cartório, disponível na
DOI, a transação teria sido realizada por apenas R$ 190.000,00 (cento e
noventa  mil  reais),  valor  que  também  consta  na  DIRPF  da  sra.
PRISCYLLA  MARQUES  XAVIER  QUEIROZ,  CPF  043.158.214-97,
adquirente do imóvel, uma diferença de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil
reais), gerando dúvidas sobre o real valor da transação.

Cabe  destacar  que  este  tipo  de  estratagema,  inflar  o  valor  de
venda de um bem e pagar os impostos gerados pela transação, pode ser
utilizado para dar cobertura a rendimentos de origens ilícitas, devendo ser
destacado que a confirmação só será possível  com a análise  dos dados
bancários ou num procedimento administrativo fiscal.

Ainda de acordo com a tabela 3, existem grandes diferenças entre
os rendimentos recebidos líquidos e a renda líquida disponível, indicando
que foram encontrados dispêndios no período analisado, sendo destaque as
despesas  com  o  pagamento  do  cartão  de  crédito,  e  pagamentos  de
Impostos, Taxas e Contribuições, conforme tabela 4 abaixo.
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VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS – CPF 722.745.734-68

2014 2015

DECRED (R$) 64.799,23 57.885,58

Impostos, Taxas e Contribuições (R$) 25.989,60 28.092,48

Total 92.802,83 87.993,06

TABELA 4

Um quadro comparativo entre os rendimentos recebidos líquidos
do contribuinte  e os  créditos em suas contas pode ser visto na tabela 5
abaixo.

VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS – CPF 722.745.734-68

2014 2015

1 – Rendimentos recebidos líquidos (R$) 168.507,61 556.941,56

2 – DIMOF Créditos (R$) 206.528,89 358.875,46

3 – Relação DIMOF/Rend. Rec. Líquidos 2/1 1,23 0,64

TABELA 5

Como  se  vê,  os  dados  da  DIMOF  do  contribuinte indicam
movimentação  financeira  atípica  no  ano de  2015,  com os  valores  dos
créditos  em  conta  inferiores  aos  rendimentos  recebidos  líquidos,  fato
explicado na DIRPF do contribuinte com a indicação da destinação dada
aos  valores  que  teriam  sido  recebidos  pela  alienação  do  imóvel  de
Patos/PB,  citada anteriormente,  onde apenas cento e noventa mil  reais
teriam sido destinados à sua conta, e o restante, parte recebida em espécie,
e parte destinada à conta de seu cônjuge, conforme mostrado abaixo com
dados retirados da declaração:

- 13/11/15 R$ 190.000,00 - DEPOSITO CC 700071-5 AG. 4847-X
- VERLANO MEDEIROS;

- NOV/15 R$ 120.000,00 - EM ESPECIE;
-  NOV/15  R$  60.000,00  -  TED  CC:  201472-6  AG.  4847-X  -

LUCIANA COSTA – CONJUGE;
-  DEZ/15  R$  130.000,00  -  TED  CC  201472-6  AG.  4847-X  -

LUCIANA COSTA – CONJUGE.

Ainda  em relação  aos  rendimentos,  o  contribuinte  comete  uma
irregularidade em sua DIRPF, relativa ao ano de 2015, quando informa em
duas linhas do campo “Bens e Direitos” a obtenção de rendas de aluguel e
de honorários advocatícios, conforme tabela 6 abaixo (grifo nosso),  sem
informar  tais  valores  no  campo  “Rendimentos  tributáveis  recebidos  de
pessoa  física”,  devendo  ser  destacado  que  o  contribuinte  recolheu  os
tributos devidos sobre as parcelas das rendas alocadas na sua DIRPF,
mas não informa a origem dos honorários advocatícios.
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VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS – CPF 722.745.734-68

Bens e Direitos 2015

Ano anterior Ano atual

ALUGUEL DA CASA SITUADA NA RUA ELIAS ASFORA 920 BAIRRO DO
SANTO ANTONIO - PATOS/PB FOI RECEBIDA NO ANO DE 2015 NO VALOR
DE R$ 50.000,00 SENDO TRIBUTADO NA DECLARACAO DE LUCIANA
CLAUDIA (CONJUGE) ATRAVES DE CARNE LEAO. PAGO POR TEREZINHA
DE SOUZA NUNES C PF 752.833.104-00

0,00 0,00

R$  149.900,00  RECEBIDO  EM  ESPECIE  NO  MES  DE  JAN/15  REF  A
HONORARIOS ADVOCATICIOS RECEBIDOS NA CONTA CORRENTE 201.472-6
AGENCIA: 4847-X DE TITULARIDADE DE LUCIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA
COSTA CPF 792.745.734-68 (CONJUGE). TRIBUTADO R$ 100.000 NA MINHA
DECLA RACAO ENTRE OS MESES DE JUN A DEZ/15 (ATRAVES DE CARNE
LEAO) CF REALIZACAO DOS SERV ADVOCATICIOS E TRIBUTADO R$
49.900 NA DECLARACAO DO CONJUGE NOS MESES DE MAR A DEZ/15 CF
REALIZACAO DOS SERV ADVOCATICIOS (ATRAVES DE CARNE LEAO).

0,00 0,00

TABELA 6

Caso a declaração fosse elaborada de forma correta sua renda
naquele  ano  aumentaria  em R$  100.000,00 (cem  mil  reais)  piorando  a
atipicidade de sua movimentação financeira,  onde  os créditos  em conta
chegariam a pouco mais da metade dos rendimentos declarados, cerca de
cinquenta  e  quatro  por  cento,  indicando  que  o  contribuinte  pode  ter
utilizado contas onde não é o primeiro titular, movimentado em espécie,
ou  ter  utilizado  interpostas  pessoas  para  realizar  sua  movimentação
financeira, devendo ser destacado que a confirmação só será possível com
a análise dos dados bancários ou num procedimento administrativo fiscal.

Levando em consideração que o contribuinte declarou possuir um
patrimônio  líquido  de  R$  1.234.773,31  (um  milhão  duzentos  e  trinta  e
quatro mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e um centavos) no início
de 2014 é possível calcular a variação anual do seu patrimônio líquido, ou
seja, sua  evolução patrimonial  (Patrimônio Líquido do ano – Patrimônio
Líquido do ano anterior), conforme pode ser visto na linha 2 da tabela 7
abaixo.

Comparando a renda líquida disponível (linha 3) com a evolução
patrimonial  (linha  2)  é  possível  aferir  qual  o  percentual  da  renda
disponível teria sido aplicado em prol da evolução do patrimônio (linha 4),
e  aferir  também a existência  e  o  montante  do  patrimônio  a descoberto
(linha 5).

VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS – CPF 722.745.734-68

2014 2015

1 – Patrimônio líquido (R$) 1.388.883,68 1.492.491,83

2 – Evolução patrimonial (R$) 154.110,37 103.608,15

3 – Renda líquida disponível (R$) 68.735,45 465.737,60

4 – Comprometimento (%) 2/3 224,21 22,25

5 – Patrimônio a descoberto (R$) 2-3* 85.374,92 -362.129,45

* valor positivo indica patrimônio a descoberto  TABELA 7

Conforme  a  tabela  acima  no  ano  de  2014  o  contribuinte
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apresentou  variação  patrimonial  a  descoberto,  ou  seja,  a  evolução
patrimonial  do  sr.  VERLANO  MEDEIROS  foi  incompatível  com  sua
renda disponível,  sendo indício de existência de fontes  de rendimentos
não declaradas, ponderando-se que aqui não foram consideradas despesas
e  custos  usuais  de  qualquer  cidadão,  quais  sejam:  transporte,  moradia,
alimentação,  entre  outras.  Caso  conhecidas  demais  despesas,  a
discrepância  encontrada  seria  ainda  maior,  devendo  ser  destacado  que
deverá  ser  feita  a  consolidação  com  os  dados  de  seu  cônjuge  para
confirmação.”

(…)

CONSOLIDADO CASAL VERLANO MEDEIROS – LUCIANA
COSTA

Agregando as informações de variação patrimonial a descoberto
dos dois contribuintes obtemos os dados conforme tabela 13 abaixo.

PATRIMÔNIO A DESCOBERTO DO CASAL

2014 2015

VERLANO MEDEIROS 85.374,92 -362.129,45

LUCIANA COSTA 10.214,75 187.053,83

Total (R$)* 95.589,67 -175.075,62

* valor positivo indica patrimônio a descoberto TABELA 13

Segundo a tabela, a  evolução patrimonial do casal não possuiu
suporte de suas rendas no ano de 2014, sendo indício de existência de
fontes  de  rendimentos  não  declaradas,  devendo  ser  destacado  que  a
confirmação só será possível com a análise dos dados bancários ou num
procedimento administrativo fiscal.

No ano de  2015 não houve  variação  patrimonial  a  descoberto,
entretanto, foram considerados para os cálculos:

-  Que o valor  recebido pela alienação do imóvel na cidade de
Patos/PB teria sido de quinhentos mil reais, conforme consta na DIRPF
do sr.  VERLANO  MEDEIROS,  e  não  cento  e  noventa  mil,  conforme
consta em DOI e na DIRPF da adquirente;

- Que a sra. LUCIANA COSTA teria recebido os cinquenta mil
reais  de  aluguel,  que  não  consta  na  DIRPF  da  locatária  e  nem  na
DIMOB.”

A  percuciente  análise  da  Receita  Federal  revelou  a  ocorrência  de
patrimônio  a  descoberto  no  ano  de  2014  em  relação  ao  investigado  VERLANO
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MEDEIROS.  Isso  significa  que  a  movimentação  financeira  e  o  incremento
patrimonial do grupo familiar está incompatível com a renda declarada. É dizer: há
fortes indícios de recebimento de valores ilícitos e não declarados à Receita Federal.
No  contexto  da  presente  investigação,  é  possível  inferir  que  tais  valores  podem
consistir em vantagens indevidas decorrentes da atuação de VERLANO MEDEIROS
como Juiz do TRE/RN.

Note-se,  aliás,  que,  embora  no  ano  2015  não  haja  formalmente
patrimônio  a  descoberto,  em  verdade,  como  se  verá  a  seguir,  VERLANO
MEDEIROS se utilizou de uma compra e venda simulada e com valores inflados para
o fim de encobrir o recebimento de vantagens indevidas, praticando atos indicativos de
lavagem de ativos. Caso não tivesse registrado o ganho de capital com a suposta venda
da casa por R$ 500.000,00 (quinhentos  mil  reais),  VERLANO MEDEIROS  teria
registrado um valor muito maior de patrimônio a descoberto em sua declaração de
imposto de renda de 2015. A fim de ocultar o recebimento indevido de vantagens
financeiras e a movimentação financeira incompatível com a sua renda declarada, ele
pratica atos de lavagem de dinheiro. Com efeito, segundo a doutrina:

“Lavagem de dinheiro é o ato ou a sequência de atos
praticados  para  mascarar  a  natureza,  origem,  localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, valores e direitos
de  origem  delitiva  ou  contravencional,  com  o  escopo  último  de
reinseri-los na economia formal com a aparência de licitude.”1

No  caso  específico  da  venda  de  uma  casa  em  Patos/PB,  cumpre
esclarecer  que  o  MPF,  ao  receber  relatórios  do  COAF  indicando  movimentações
financeiras  atípicas  em  nome  de  VERLANO  MEDEIROS  e  de  sua  esposa
LUCIANA  COSTA,  instaurou  procedimento  investigatório  criminal,  para  apurar
melhor os fatos (PIC nº 1.28.000.001080/2018-11 – 11º Ofício da PR/RN).

A investigação se iniciou a partir da análise de relatórios do COAF.
Com efeito, por intermédio do Relatório de Inteligência Financeira – RIF nº 33233, o
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) descreve que  VERLANO
MEDEIROS recebe, em 13/11/2015, na sua conta corrente do Banco do Brasil (ag.
5869 e cc. 7000071-5), um depósito em espécie no valor de R$ 190.000,00 (cento e
noventa mil reais),  constando como depositante a Sra.  Layssa Ryama de Queiroz
Medeiros, irmã de VERLANO MEDEIROS. O depósito foi realizado na agência do
Banco do Brasil de Patos/PB.

Convidada a prestar esclarecimentos perante o MPF, Layssa Ryama
1 BADARÓ, Gustavo Henrique e BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: Aspectos 
Penais e Processuais. São Paulo: RT, 2012. p. 21.
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declarou o seguinte (termo de depoimento – PIC nº 1.28.000.001080/2018-11): 

“Que  é  advogada  desde  2009;  Que  atualmente  é
assessora parlamentar  na AL/RN,  que é  assessora parlamentar  do
Deputado Estadual Albert Dickson, desde fev/2015, tendo iniciado em
02/03/2015; Que nunca advogou; Que antes desse vínculo atual, teve
vínculo com a Câmara Municipal de Natal, de set/2013 até dez/2014,
com Dr. Albert Dickson, que era Presidente da Câmara nessa época;
Que  se  formou  em  Direito  na  UnP,  em  2007  e  em  2006  em
Arquitetura; Que nasceu em Patos/PB, tendo vindo com 2 meses de
vida para Acari  e  desde então está em Natal,  desde 1989;  Que a
família da depoente é toda de Patos; Que possui conta corrente no
Banco do Brasil e Caixa, todas em Natal mesmo;  Que nunca teve
conta bancária na cidade de Patos/PB; Que não se recorda de ter
efetuado depósito  em espécie  em agência  do Banco do Brasil  de
Patos/PB; Que nunca foi em agência bancária em Patos/PB; Que
não se recorda desse fato; Que em Patos vai normalmente a passeio;
Que se compromete a pesquisar; Que em relação a sua nomeação
como “motorista de gabinete parlamentar”, afirma que se devia ao
fato  de  que  fazia  trabalhos  externos  para  o  gabinete,  marcar
audiências em secretarias,  entre outros;  Que nunca teve qualquer
tipo  de  bem  imóvel  em  Patos;  Que  o  único  patrimônio  que  a
depoente  tem é o apartamento onde atualmente vive;  Que nunca
teve a quantia de R$ 190.000,00 em espécie na mão.”

Inusitado,  para  dizer  o  mínimo,  que  a  irmã  de  VERLANO
MEDEIROS  conste  como depositante  de  R$ 190.000,00  em espécie  na  conta  do
investigado e nem sequer se recorde de ter realizado tal transação.

De  outra  banda,  por  intermédio  do  Relatório  de  Inteligência
Financeira – RIF nº 35572, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
descreve que a esposa de  VERLANO MEDEIROS, Luciana Claudia, recebe, em
23/01/2015, na sua conta corrente do Banco do Brasil (ag. 5869 e cc. 201472-6), um
depósito  em  espécie  no  valor  de  R$  149.900,00  (cento  e  quarenta  e  nove  mil  e
novecentos reais), constando como depositante o Sr. José Daniel Nunes de Paulo. O
depósito foi realizado na agência do Banco do Brasil de Natal/RN.

Convidado  a  prestar  esclarecimentos  perante  o  MPF,  José  Daniel
declarou o seguinte (termo de depoimento – PIC nº 1.28.000.001080/2018-11):

“Que  é  militar,  desde  2014;  Que  trabalha  na  7ª
Brigada do Exército  em Natal;  Que  o  imóvel  em que  reside  é  de
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propriedade  do  declarante;  Que  possui  outro  apartamento  pelo
sistema Minha Casa Minha Vida; Que possui um carro Toyota Etios
Hatch,  financiado;  Que  possui  conta  poupança  com  rendimentos;
Que não se recorda de ter ido a qualquer agência bancária efetuar
depósito de R$ 149.900,00 em espécie; Que possui conta no Banco
do Brasil, agência 3525-4; Que não conhece a agência estilo 5869,
do  Banco  do  Brasil;  Que  além dessa  conta  no  Banco  do  Brasil,
possui  também  uma  conta  corrente  da  CEF,  referente  ao
financiamento bancário; Que nunca teve em espécie em suas mãos a
quantia  de  R$  149.900,00;  Que  conhece  Luciana  Claudia  de
Oliveira Costa; Que conhece a família do marido de Luciana; Que
conhece  o  esposo,  Verlano  Medeiros  e  os  pais  dele,  Dr.  Alcir
Medeiros e Dona Elizabeth Medeiros; Que o contato mais próximo
que o depoente tem é com Elizabeth, pois o depoente é padre e ela
frequenta  a  paróquia  do  depoente  há  vários  anos;  Que  pela
proximidade que tem com Elizabeth e por conta disso de vez em
quando a acompanha em atividades cotidianas, em razão de ela já
ser  idosa;  que  já  levou  Elizabeth  para  supermercados,  bancos  e
outras atividades do dia-a-dia; Que essa proximidade se deu pois o
depoente  estava  com  problemas  de  saúde  durante  uma  missa  e
Elizabeth o levou para o hospital e cuidou do depoente, que não tem
família em Natal, pois os parentes mais próximos são de Mossoró;
Que não se recorda de ter  feito o referido depósito  no banco do
Brasil  e  tampouco  se  recorda  se  Verlano,  Elizabeth,  Alcir  ou
Luciana fizeram referida solicitação; Que comentou com Dr. Alcir
que viria para o Ministério Público Federal prestar esclarecimentos”

Utilizando-se do mesmo modus operandi,  VERLANO MEDEIROS
se  utilizou  do  nome  de  um  padre  da  Paróquia  de  Natal  para  o  fim  de  ocultar  e
dissimular  o  recebimento  de  vantagens  indevidas.  Igualmente,  não  é  crível  que
referido  indivíduo  não  se  recorde  de  ter  efetuado  um  depósito  de  quantia  tão
expressiva, e em espécie.

As  duas  movimentações  financeiras  atípicas,  acima  destacadas,
possuem relação com dados  descritos  no  relatório  da  Receita  Federal.  O primeiro
depósito, de R$ 190.000,00, está relacionado à operação fraudulenta de venda de uma
casa da família de VERLANO MEDEIROS, na cidade de Patos. O segundo depósito,
de R$ 149.000,00,  refere-se àquele declarado por  VERLANO MEDEIROS como
recebimento  de  honorários  advocatícios;  situação  declarada  de  forma  irregular,  tal
como  destacado  pela  Receita  Federal.  Em  ambas  as  situações,  as  investigações
revelam que se trata de valores decorrentes de recebimento de vantagens indevidas,
provavelmente relacionadas à atuação de VERLANO MEDEIROS enquanto Juiz do
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TRE/RN, ou seja, venda de decisões judiciais.

O afastamento de sigilo telemático de  VERLANO MEDEIROS foi
fundamental para descortinar a sua ação delitiva. Existem diversos correios eletrônicos
em sua  caixa  de  e-mail  )  nos  quais  ele  atua  como
arquiteto  da  engenharia  financeira  para  encobrir  a  sua  movimentação  financeira
incompatível  com a renda declarada.  Sendo advogado e conhecedor dos  meandros
tributários, ele utiliza de seus conhecimentos técnicos para praticar atos de lavagem de
ativos através de ganho de capital com uma compra e venda simulada.

Com efeito, o imóvel localizado na  Rua Elias Asfora, 920, Jardim
Guanabara,  Patos/PB é  um  bem  de  família.  Segundo  depoimento  prestado  por
Pryscilla Marques Xavier Queiroz e seu marido Edsothon, o imóvel pertenceu à avó
de VERLANO MEDEIROS. Em razão do falecimento da avó, os filhos (mãe e tios
de  VERLANO  MEDEIROS)  são  os  naturais  herdeiros  do  imóvel,  conforme
legislação civil.  Trata-se de imóvel localizado em cidade no interior da Paraíba, de
modo que dificilmente teria valor de mercado de meio milhão de reais. 

No curso das investigações levadas a cabo no PIC acima citado, foi
expedida  Carta  Precatória  para  a  Procuradoria  da  República  em  Patos  (CP  nº
1.24.003.000245/2018-57,  anexa  no  PIC),  com o  objetivo  de  realizar  a  oitiva  de
Therezinha de Sousa Nunes  (locatária do imóvel) e de  Priscylla Marques Xavier
Queiroz, além de realizar vistoria in loco, com o fim de obtenção de informações mais
detalhadas acerca do imóvel. Em Relatório de Informações elaborado pelo servidor
da PRM/Patos, Luiz José de Oliveira neto, em 13/11/2018, este relata que “através de
conversa  com moradores  vizinhos,  que  o  imóvel  pertence  ao  empresário  Haroldo
Marinho e que está passando por reformas para a instalação de uma clínica médica.
Nesse  sentido,  foi  necessário  reunir  maiores  informações  acerca  da  pessoa  de
Haroldo Marinho, que figura como empresário e engenheiro na cidade de Patos/PB, é
pai  de  Priscylla  Marques  Xavier  Queiroz  e,  possivelmente,  é  irmão  de  Ronaldo
Marinho de Queiroz.”

Ao ser convocada a prestar esclarecimentos perante a Procuradoria da
República  em Patos,  no  âmbito  da  Carta  Precatória  nº  1.24.003.000245/2018-57,
anexa  no  PIC  nº  1.28.000.001080/2018-11,  Pryscilla  Marques  Xavier  Queiroz,
declara, em resumo o seguinte (degravação de depoimento tomado em vídeo):

“Nome completo, Priscylla Marques Xavier Queiroz. Eu sou médica,
me formei em 2013. Trabalhei em João Pessoa, agora estou em Patos, no
SESI.  Trabalhei  pelo  Mais  Médicos,  PROVAB,  também  dava  plantão
noturno; Veio morar em Patos em 2017;  Renda mensal: agora recente é
de 5 mil, 6 mil. No tempo do Provab, juntando com os plantões, chegava a
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18 mil. A senhora efetuou a compra de um imóvel na Rua Elias Asfora,
920, Jardim Guanabara?   Sim, sim. É uma casa na Rua Elias Asfora. Eu
comprei, era de um primo. Comprei a ele, em 2015. Essa casa fica onde?
Rua da maternidade, perto da casa dos pais.  Quem é o primo? Verlano.
Ele mora aqui? No Rio Grande do Norte. É filho de uma irmã do meu pai,
Elizabeth Marinho.  Como foi esse contato? Ele estava com essa e casa e
eu  estava  procurando um lugar  para  colocar  a  minha clínica,  com um
dinheiro que tinha juntado. A gente entrou em negociação e eu comprei a
casa. EM ESPÉCIE. Como foi esse pagamento?   Em dinheiro, todo de uma
vez.    Foi  financiado?    Não    Foi  por quanto?     190,  190.  E esse  dinheiro,
tinha aplicação,  estava guardado onde?  Não, não guardei  em banco,
guardei  em  casa,  no  cofre  em  casa;  Eu  juntei  uma  parte,  e  outra  eu
coloquei no banco. A senhora tinha quanto em casa e quanto no banco?
Na época, eu num vou dizer...é...100, 150 no banco. Declaração de imposto
eu fiz tudo. Em torno de 100. O resto em casa;  Esse dinheiro no banco
estava  aplicado? Não,  estava  na  conta  corrente. E quem  procurou  a
senhora para realizar essa compra?  Meu tio, Ronaldo. Ele mora aqui.
Irmão do meu pai. O Verlano é filho de quem? De Elizabeth Marinho, que
é irmã de meu pai e de Ronaldo. A senhora tem esse contrato? Tenho. E
esse pagamento foi como? Foi dinheiro, em espécie. Paguei diretamente a
Ronaldo, que ele tinha procuração.;  Essa pessoa, Verlano, não morava
em Patos, nunca morou? Não, nunca morou. Por que é que ele tinha esse
imóvel em Patos?    Não sei lhe dizer não. Luciana Claudia de Oliveira, a
senhora  conhece? É a  esposa  dele.  A senhora  pode  me passar  esses
documentos,  da  compra? Posso.  (Esclarecimentos  do  advogado
Edstohon Vinicius Gomes Ferreira:     Posso falar? Essa casa era da avó de
Verlano.  Ela  morreu e  ele  comprou do tio  dele.  A  avó morreu,  e  o  tio
vendeu a Verlano.). Hoje funciona o que nessa casa?  Hoje estou fazendo
uma reforma,  aos  poucos,  que  eu  quero  fazer  a  minha  clínica  lá.  Não
funciona nada hoje? Nada, está parado. Agora, assim, quando eu comprei,
logo em seguida coloquei para alugar, acho que 1 ano, 1 ano e pouco.
Quem alugou? Foi um instituto educacional, de criança. Rosa Mística.  A
senhora comprou quando?  Em novembro de 2015.  A senhora saberia
dizer se esse imóvel foi negociado com essas pessoas da Rosa Mística?
Não,  não  sei  lhe  dizer.  Antes  de  a  senhora  comprar,  o  que  é  que
funcionava lá? Não, era só a casa, não tinha nada. Não sei lhe dizer se
anteriormente  foi  oferecido  a  alguém.  A senhora  conhece  Maria  Iná
Martins? É esposa de Ronaldo Marinho. Ela mora no RN também? Não,
mora na Elias Asfora também, lá embaixo, na principal”

A prima de VERLANO MEDEIROS, compradora do imóvel afirma
que o imóvel havia sido negociado por R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). E
que tinha o dinheiro guardado em casa,  sendo apenas uma parte mantida na conta
corrente.  Ocorre  que,  tendo  a  compradora  afirmado  que  adquiriu  a  casa  por  R$
190.000,00, a cobertura financeira criada por VERLANO MEDEIROS para justificar
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o  seu  incremento  patrimonial  (ele  declara  à  Receita  Federal  ter  recebido  R$
500.000,00 com a venda da casa) cai por terra. Então, certamente orientada por quem
de  direito,  a  compradora  Pryscilla  Marques,  alguns  dias  depois,  comparece
novamente à Procuradoria da República em Patos com o intuito de retificar parte de
seu depoimento. A parte que ela corrige diz respeito exatamente ao valor de compra do
imóvel,  que  ela  agora,  no  segundo  depoimento,  afirma  ter  sido  R$  500.000,00
(quinhentos  mil  reais).  Dessa  vez,  ela  afirma que  o  pai  dela,  Haroldo Medeiros,
auxiliou na aquisição do imóvel e que ela teria negociado um caminhão e um veículo
(agora pertencentes aos pais) para adquirir a casa. Percebe-se, claramente, que se trata
de  um imóvel  da  família  utilizado  por  VERLANO MEDEIROS  para  dissimular
branqueamento de capitais através de uma compra e venda superfaturada.

Da caixa de e-mails de  VERLANO MEDEIROS, é possível extrair
as seguintes informações a respeito das negociações para venda dessa casa em Patos:

a)  em  04/08/2014,  VERLANO MEDEIROS  recebe  um e-mail  de
Reginaldo Ramos ) contendo um recibo relativo a
um depósito em espécie de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para  Suélio Marinho de
Queiroz, seu tio, irmão de sua mãe Elizabeth Queiroz,  referente a uma casa em
Patos  (matrículas  24.914,  24.915  e  24.916),  exatamente  a  casa  objeto  da  venda
simulada. Embora tenha supostamente adquirido a casa por R$ 100.000,00 (cem mil
reais), um ano depois, em 2015, ele pretende vender por R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais), um incremento de 400% no valor de um imóvel localizado no interior da
Paraíba, em plena recessão econômica. Um feito admirável.

Cabe  ressaltar  ainda  que  o  Sr.  Suélio  Marinho  de  Queiroz é  o
responsável técnico pelo Centro de Diagnóstico de Imagem TOMOVALE, localizado
em  São  José  dos  Campos/SP.  O  recibo,  inclusive,  é  enviado  a  VERLANO
MEDEIROS  por  um  funcionário  da  TOMOVALE.  Curiosamente,  a  esposa  de
VERLANO  MEDEIROS,  Luciana  Costa,  declara  à  Receita  Federal  em  sua
declaração de imposto de renda de 2014, ano-calendário 2013, ter recebido a quantia
de  R$  45.900,00  (quarenta  e  cinco  mil  e  novecentos  reais)  da  TOMOVALE  –
CENTRO  DE  DIAGNÓSTICO  POR  IMAGEM  LTDA,  relativo  a  um  suposto
“empréstimo a pessoa jurídica”. Ora, uma advogada residente em Natal/RN efetua,
como pessoa física, um empréstimo a uma grande empresa localizada no interior de
São  Paulo/SP.  Algum  tempo  depois,  o  marido  dessa  advogada  (VERLANO
MEDEIROS) compra uma residência do sócio administrador dessa mesma empresa.
Trata-se de mais um negócio em família.

b) em 31/07/2014, ou seja, 4 dias antes de receber o recibo assinado,
VERLANO MEDEIROS encaminha e-mail com o título “recibo” para a sua esposa

. No corpo do e-mail o seguinte texto: “segue para seu
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aperfeiçoamento. Verlano”. Em anexo, um documento intitulado “Recibo Cleide.doc”.
Pelas  propriedades  do  arquivo,  consta  que  foi  elaborado  por  VERLANO
MEDEIROS.  O  texto  do  documento  é  exatamente  a  minuta  do  recibo  relativo  à
compra  da  casa  em  Patos.  Toda  a  engenharia  do  negócio  partiu  do  próprio
VERLANO.

c) em 03/12/2014, VERLANO MEDEIROS encaminha e-mail para
seu irmão  Orcelio Medeiros,  para sua mãe  Elizabeth Marinho,  para a sua esposa
Luciana Costa,  para a sua irmã  Layssa Ryama  e para  Viviane Medeiros,  com o
seguinte título: “contrato casa patos”. Os destinatários do e-mail indicam claramente
que se tratava de um negócio familiar, e não de uma venda real de um imóvel por
iniciativa própria  e exclusiva de  VERLANO,  como ele quis  fazer  parecer em sua
declaração de imposto de renda,  quando declarou ter recebido R$ 500.000,00 pela
venda da casa. O comentário final, dirigido à sua mãe, deixa clara que se trata de um
negócio jurídico simulado,  tudo realizado em família.  O e-mail  contém o seguinte
texto:

“dêem uma olhada nesse contrato.
precisa de mais alguma garantia?
acho que até exagerei (ficou muito leonino a meu favor)
preciso encaminhar hoje para Patos.
obg.verlano
* mainha segue o contrato. veja ai o que tem de verdadeiro. o resto é fofoca e
especulação. ”

A  minuta  do  contrato  em  anexo  traz  como  compradora  a  sra.
Therezinha de Souza Nunes, que aparentemente era a então locatária do imóvel, e o
valor da venda está fixado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Aparentemente, a
locatária  Therezinha  de  Souza Nunes não  fechou o  negócio,  e  o  contrato  não é
assinado.

d) em 07/07/2015 VERLANO MEDEIROS envia e-mail para a sua
esposa  Luciana Costa,  assim intitulado: “aditivo rescisão”. No corpo do e-mail  o
seguinte texto: “veja ai a maluquice. Será que tem valor jurídico. Verlano”. Em anexo
um documento editado por  VERLANO com o seguinte título:  “Aditivo 02 – casa
patos  –  rescisão”.  No  corpo  do  documento  há  um  termo  de  rescisão  em  que
supostamente  Girnaldo de Sousa Nunes, irmão da locatária Therezinha de Sousa
Nunes, assinaria uma rescisão do contrato de compra e venda da casa em Patos, sem a
anuência de Therezinha, e pagaria uma quantia de R$ 30.000,00 referente aos aluguéis
de julho a dezembro de 2015.

As  evidências  acima  alinhavadas  permitem  ao  MPF  inferir  que  a
referida casa em Patos é um bem pertencente à família e que continua com a família,
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pois  ao  final,  segundo  consta  na  declaração  de  imposto  de  renda  de  VERLANO
MEDEIROS,  a casa foi vendida para a prima  Pryscilla Marques, filha de seu tio
Haroldo Marinho de Queiroz.  O fato de os R$ 190.000,00 terem sido depositados
em espécie em nome de  Layssa Ryama, que negou o depósito, apenas demonstram
que  VERLANO MEDEIROS  utilizou a negociação do imóvel como dissimulação
para efetuar o branqueamento de capitais ilicitamente recebidos, tendo possivelmente
praticado o crime de lavagem de dinheiro.

De  igual  modo,  o  padre  José  Daniel  Nunes  foi  utilizado  por
VERLANO MEDEIROS para efetuar o branqueamento de capitais ao constar como
depositante da quantia em espécie de R$ 149.900,00 (cento e quarenta e nove mil
reais)  em  favor  da  esposa  de  VERLANO  MEDEIROS,  Luciana  Costa,
posteriormente declarado à Receita Federal como se fosse recebimento de honorários
advocatícios, sem maiores esclarecimentos quanto à origem.

Os  e-mails  de  VERLANO  MEDEIROS  revelam  ainda  uma
movimentação financeira e um padrão de vida bem acima daquele esperado para o
montante de rendimentos declarados à Receita Federal, a indicar o claro recebimento
de quantias por outras fontes não formalmente declaradas ao Fisco. Com efeito, no
período sob investigação (2014 e 2015), VERLANO MEDEIROS recebia em média
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como Juiz do TRE/RN e R$ 3.000,00 (três mil reais)
como advogado do escritório Erick Pereira Advogados.

No entanto, as condutas abaixo descritas (extraídas de sua caixa de e-
mails) apontam para um poderio financeiro muito superior a esse padrão médio de
vida:

a)  13/01/2015  –  VERLANO  MEDEIROS pede  orçamento  de
refrigerador “retrô” a uma empresa em SP, no valor médio entre R$ 8.900,00 e R$
12.500,00;

b)  10/01/2015  –  VERLANO  MEDEIROS recebe  orçamento  de
jaccuzzi para residência em condomínio de campo, na cidade de Monte Alegre/RN;

c)  01/07/2014  –  VERLANO  MEDEIROS recebe  orçamento  de
revestimentos cerâmicos, no valor de R$ 9.000,00;

d)  11/02/2015  –  VERLANO  MEDEIROS recebe  boleto  para
pagamento de parcela de R$ 45.000,00 no Pirangi Villas, apartamento 207, bloco II, na
praia de Pirangi;

e)  21/05/2014  –  VERLANO  MEDEIROS recebe  orçamento  de
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móveis Sierra – Artkasa, no valor de R$ 20.000,00;

f)  24/01/2015  –  VERLANO  MEDEIROS recebe  boleto  de  R$
40.000,00  referente  a  um  apartamento  no  Edifício  Alice  Grilo,  em  Lagoa  Nova,
Natal/RN;

g)  27/01/2015  –  VERLANO  MEDEIROS recebe  orçamento  de
bancadas de granito no valor de R$ 35.000,00;

h)  11/12/2014  –  VERLANO  MEDEIROS recebe  orçamento  de
viagem internacional para Orlando, nos Estados Unidos;

i)  31/03/2015  –  VERLANO  MEDEIROS recebe  e-mail  da
Construtora Moura Dubeaux, informando que ele amortizou, em 2014 (entre janeiro e
julho),  a  quantia  de  R$  150.000,00 (cento  e  cinquenta  mil  reais)  referente  ao
apartamento 2702A, no Edifício Alice Grilo, em Lagoa Nova, Natal/RN;

j)  23/03/2015  –  VERLANO  MEDEIROS recebe  nota  fiscal  de
veículo Honda HRV, no valor de R$ 90.000,00, em nome da esposa Luciana Claudia
de Oliveira Costa;

k)  29/12/2014  –  VERLANO  MEDEIROS recebe  planilha  de
despesas no valor de R$ 9.000,00, tendo o registro de que R$ 8.000,00 foram pagos
em espécie;

l) 20/02/2015 – VERLANO MEDEIROS manda e-mail para Marco
Celio emprestando dinheiro e pedindo para ser reembolsado até julho de 2015.

As  evidências  acima  deixam  transparecer  que  o  ato  de  corrupção
(venda  de  decisão  judicial  no  TRE/RN)  no qual  VERLANO MEDEIROS  estava
envolvido, envolvendo GILSON DIAS, ERICK PEREIRA e CARLO VIRGILIO,
relativo à Prefeitura de Francisco Dantas, não era algo isolado e esporádico, mas sim
uma conduta sistemática e reiterada de venda de influência e negociação de decisões
judiciais enquanto era Juiz do TRE/RN. 

II.4.2. CARLO VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA

A Receita Federal apresentou o seguinte relatório quanto à situação
patrimonial, financeira e fiscal do investigado  CARLO VIRGILIO FERNANDES
DE PAIVA, no que concerne aos exercícios financeiros de 2014 e 2015:
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“O sr. CARLO VIRGÍLIO é advogado, casado com MARIA DIEB,
servidora pública  municipal, que apresenta DIRPF em separado. O casal
tem  dois  filhos,  ANA  MARIA  DIEB  DE  PAIVA,  CPF  119.562.854-40,
nascida  em  13/07/2009,  e  JOÃO  VIRGÍLIO  DIEB  DE  PAIVA,  CPF
131.274.394-82, nascido em 16/01/2015, que constam como dependentes
nas DIRPF do pai.

Os dados do sr. CARLO VIRGÍLIO e da sra. MARIA DIEB serão
analisados nos itens 4.3.1.e 4.3.2 respectivamente, e consolidados no item
4.3.3 tendo em vista apresentarem DIRPF separadamente.

Os  dados  fiscais  dos  filhos  do  casal  não  serão  tratados  neste
relatório por não apresentarem interesse fiscal.

4.3.1 CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA

Os dados cadastrais do contribuinte seguem abaixo.
Nome: CARLO VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA
CPF: 023.337.234-24
Nome da Mãe: ZENEIDE FERNANDES MACEDO DE PAIVA
Data Nascimento: 12/07/1975
Endereço:  R  ANTONIO  MADRUGA  1945  CASA  07  Bairro:

CAPIM MACIO
CEP: 59082-120 Município: NATAL UF: RN
CPF do cônjuge:  645.624.503-63 - MARIA EUNICE RAMALHO

DIEB
Situação no cadastro: Regular

Os  dados  cadastrais  do  sr.  CARLO  VIRGÍLIO  indicam
participação societária em três empresas, conforme tabela 21 abaixo.

CARLO VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA – CPF 023.337.234-24

CNPJ Razão Social Qualificação Situação Ingresso Retirada Partici
pação

16.867.017/0001-80 VIRGILIO PAIVA & COSTA NETO ADVOCACIA E CONSULTORIA Sócio admin. Inapta 27/06/12 -------- 50,00%

09.298.428/0001-37 SMP IMOBILIARIA CHALLENGER GROUP BRAZIL LTDA Sócio Inapta 25/09/14 -------- 32,50%

19.915.593/0001-44 SALUTEM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA Sócio admin. Ativa 05/02/14 ------- 33,34%

TABELA 21

Segundo o cadastro as duas primeiras empresas da tabela foram
inabilitadas em 07/11/2018 por omissão na entrega de declarações.

Consta  nas  DIRPF  do  sr.  CARLO  VIRGÍLIO  que  no  período
analisado  suas  principais  fontes  de  rendimentos  tributáveis  seriam
conforme tabela 22 abaixo.
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CARLO VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA – CPF 023.337.234-24

FONTE CNPJ 2014 2015

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE 05.792.645/0001-28 82.162,07 --------

INTER ÁGUAS TRATAMENTO E DEPURAÇÃO LTDA 19.915.795/0001-96 -------- 40.000,00

TOTAL 82.162,07 40.000,00

TABELA 22

Como  se  vê,  no  ano  de  2014  o  contribuinte  era  servidor  do
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE.

No  ano  de  2015  o  contribuinte  declarou  ter  recebido  R$
40.000,00  (quarenta  mil  reais)  de  rendimentos  oriundos  da  empresa
INTER ÁGUAS TRATAMENTO E DEPURAÇÃO LTDA, entretanto, o
contribuinte não consta na DIRF da empresa, não constam vínculos entre
o contribuinte e a empresa no Cadastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS)9, e  a  empresa declara na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social
(GFIP)10 que não possuiu empregados naquele ano.

Cabe  esclarecer  que  as  pessoas  jurídicas  estão  obrigadas  a
entregar mensalmente GFIP quando necessitam recolher  o FUNDO DE
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)  dos  trabalhadores  e  ou
quando  prestam  informações  à  PREVIDÊNCIA  SOCIAL.  A  GFIP  deve
conter  os  dados  da  empresa,  trabalhadores,  fatos  geradores  de
contribuições  previdenciárias  e  valores  devidos  ao  INSS,  bem  como as
remunerações dos trabalhadores e o valor a ser recolhido ao FGTS.

O sr.  CARLO VIRGÍLIO  declara  também  ter  recebido  do  sr.
MARCONE TEODÓSIO DE MELO, CPF 430.436.154-68, a importância
de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  em  2015,  a  título  de  “honorários
contábeis”,  entretanto,  tal  pagamento  não  consta  na  DIRPF  do  sr.
MARCONE MELO.

Na  tabela  23  abaixo,  além  da  evolução  do  rendimento  bruto
recebido,  podemos  contemplar  os  rendimentos  recebidos  líquidos,  e  a
evolução da renda líquida disponível do contribuinte.

CARLO VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA – CPF 023.337.234-24

2014 2015

Rendimento bruto recebido (R$) 82.162,07 50.000,00

Rendimentos recebidos líquidos (R$) 64.319,79 50.000,00

Renda líquida disponível (R$) 45.108,69 -17.654,64

TABELA 23
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Salta  aos  olhos  a  renda  líquida  disponível  negativa  em  2015,
indicando que as despesas  do sr. CARLO VIRGÍLIO foram maiores que
seus rendimentos recebidos líquidos,  sendo forte indício da existência de
fonte de rendas não declaradas pelo contribuinte.

Cabendo  relembrar  ainda  que  pairam  dúvidas  sobre  o  efetivo
recebimento  de  quarenta  mil  reais  que teriam sido  pagos pela  empresa
INTER  ÁGUAS  e  de  dez  mil  reais  pagos  pelo  sr.  MARCONE  MELO,
valores que não constam nas declarações dos pagadores, conforme visto
anteriormente.

Dentre os dispêndios do contribuinte destacam-se as despesas com
o pagamento do cartão de crédito, conforme tabela 24 abaixo.

CARLO VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA – CPF 023.337.234-24

2014 2015

DECRED (R$) 19.211,10 62,294,52

TABELA 24

Conforme se vê as despesas com pagamento do cartão de crédito
foram maiores que os rendimentos líquidos recebidos pelo contribuinte.

Um quadro comparativo entre os rendimentos recebidos líquidos
do contribuinte e os créditos em suas contas pode ser visto na tabela 25
abaixo.

CARLO VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA – CPF 023.337.234-24

2014 2015

1 – Rendimentos recebidos líquidos (R$) 64.319,79 50.000,00

2 – DIMOF Créditos (R$) 87.423,65 147.261,12

3 – Relação DIMOF/Rend. Rec. Líquidos 2/1 1,36 2,95

TABELA 25

De  acordo  com  a  tabela,  os  dados  da  DIMOF  indicam
movimentação financeira atípica nos dois anos analisados, com os valores
dos  créditos  em  conta  superiores  aos  rendimentos  recebidos  líquidos,
chegando a quase três vezes no ano de 2015,  sendo indício de existência
de  fontes  de  rendimentos  não  declaradas  pelo  contribuinte,  ou
empréstimo de suas contas para uso de terceiros,  devendo ser destacado
que a confirmação só será possível com a análise dos dados bancários ou
num procedimento administrativo fiscal.

Em  relação  aos  bens  e  direitos  o  contribuinte  comete
irregularidade em sua DIRPF, relativa ao ano de 2015, quando deixa de
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informar o veículo e as participações em duas empresas, declarados em
2014, que continuam sob sua titularidade em 2015.

Outra irregularidade encontrada diz respeito a uma aquisição que
consta na DOI, onde o sr. CARLO VIRGÍLIO teria comprado um terreno
urbano, matrícula 6.987, R-3, Livro 02-AG, Folha 128, situado na RN 023,
s/nº,  no  município  de  Santa  Cruz/RN,  pelo  valor  de  R$  50.000,00
(cinquenta  mil  reais),  à  vista,  adquirido  do  sr.  ISMAEL  MACHADO
GERMANO, CPF 007.952.204-13, em 19/09/2014. Segundo as DIRPF do
contribuinte a transação teria ocorrido no ano de 2015 e o valor teria sido
R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Levando em consideração que o contribuinte declarou possuir um
patrimônio líquido de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no início de 2014,
e  após os  devidos  ajustes  no rol  de  seus bens e  direitos  corrigindo as
irregularidades  citadas nos parágrafos anteriores,  é possível  calcular a
variação  anual  do  seu  patrimônio  líquido,  ou  seja,  sua  evolução
patrimonial, conforme pode ser visto na linha 2 da tabela 26 abaixo.

Comparando a renda líquida disponível (linha 3) com a evolução
patrimonial  (linha  2)  é  possível  aferir  qual  o  percentual  da  renda
disponível teria sido aplicado em prol da evolução do patrimônio (linha 4),
e  aferir  também a existência  e  o  montante  do  patrimônio  a descoberto
(linha 5).

CARLO VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA – CPF 023.337.234-24

2014 2015

1 – Patrimônio líquido (R$) 141.500,00 141.500,00

2 – Evolução patrimonial (R$) 101.500,00 0,00

3 – Renda líquida disponível (R$) 45.108,69 -17.654,64

4 – Comprometimento (%) 2/3 225,01 0,00

5 – Patrimônio a descoberto (R$) 2-3* 56.391,31 17.654,64

* Valor positivo indica Patrimônio a descoberto TABELA 26

Conforme  a  tabela  acima  no  ano  de  2014  o  contribuinte
apresentou  variação  patrimonial  a  descoberto,  ou  seja,  a  evolução
patrimonial  do sr.  CARLO VIRGÍLIO foi incompatível  com sua renda
disponível,  sendo  indício  de  existência  de  fontes  de  rendimentos  não
declaradas.

No ano de 2015, apesar da evolução patrimonial do sr. CARLO
VIRGÍLIO ter  sido nula,  configura-se também a condição de variação
patrimonial  a  descoberto,  pois  sua  renda  líquida  disponível  não  foi
suficiente para arcar com as despesas declaradas, ponderando-se que aqui
não foram consideradas  despesas  e  custos  usuais  de  qualquer  cidadão,
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quais  sejam:  transporte,  moradia,  alimentação,  entre  outras.  Caso
conhecidas demais despesas, a discrepância encontrada seria ainda maior,
reforçando os indícios da existência de outras fontes de rendimentos.

Cabe destacar que deverá ser feita a consolidação com os dados
de variação patrimonial a descoberto de seu cônjuge para confirmação.

Ainda sobre os bens do contribuinte cabe destacar que analisando
as Notas Fiscais Eletrônicas – NFe, onde o sr. CARLO VIRGÍLIO consta
como destinatário das mercadorias, verificou-se a aquisição de um veículo
“AMAROK  TRENDLINE  AUTOMÁTICA  CD  4X4;
Chassis:WV1DB42H8EA031557;  Motor  CSH070963;  FAB/MOD  14/14;
Combustivel:  DIESEL;  Cor:PRATA  VEGAS;  Renavam:  00203903”,  no
valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais),  com pagamento à
vista,  adquirido  da  empresa  NACIONAL  VEÍCULOS  E  SERVIÇOS
LTDA,CNPJ 04.770.238/0003-19, NFe. n.º 94.455, emitida em 23/05/2014,
chave 24140504770238000319550000000944551098528271.

Uma semana depois da aquisição, no dia 30/05/2014, foi emitida a
nota  de  devolução  do  veículo,  NFe  n.º  95281,  chave
24140504770238000319550000000952811948121666.  Entretanto  consta
no  RENAVAM11  que,  atualmente,  o  veículo  encontra-se  registrado  em
nome do sr. CARLO VIRGÍLIO.

Verificando o histórico do veículo no RENAVAM constatou-se que
seu primeiro registro foi feito em nome da empresa FEITORIA – CAFÉ E
VINHO LTDA – ME,  CNPJ 19.915.593/0001-44, em 06/06/2014,  ou seja,
uma  semana  após  a  devolução  de  compra  realizada  pelo  sr.  CARLO
VIRGÍLIO.

A empresa FEITORIA – CAFÉ E VINHO LTDA – ME, que foi
constituída em 05/02/2014 com capital social de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), tinha como sócia administradora a sra. MARIA DIEB,
cônjuge  do  contribuinte,  com  99%  de  participação,  e  o  próprio
contribuinte,  participando com o restante do capital.  Cabe destacar que a
sra.  MARIA DIEB não tinha  capacidade econômico e financeira para
integralizar  sua  participação  na  empresa,  que  na  época  seria  de  R$
148.400,00 (cento e  quarenta e  oito  mil  e  quinhentos  reais),  conforme
será visto no item 4.3.2.

A  análise  das  NFe  mostra  que  a  aquisição  do  veículo,  pela
empresa FEITORIA – CAFÉ E VINHO LTDA – ME, foi feita por meio da
NFe  n.º  95.424,  chave
24140504770238000319550000000954241572820088,  pelo  valor  de  R$
123.000,00 (cento e vinte e três mil reais), com pagamento total do veículo
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realizado nos dias 30 e 31/05/2014, conforme imagem 1 abaixo, ficando a
dúvida sobre a origem do dinheiro utilizado na transação.

IMAGEM 1

Outro  ponto  que  chama atenção  na  NFe  está  nas  informações
complementares onde consta o e-mail particular do sr. CARLO VIRGÍLIO
nos campos E-mail do cliente e E-mail do destinatário, conforme imagem 2
abaixo.

IMAGEM 2

Além das notas de venda e devolução do veículo, foram emitidas
também,  pela  NACIONAL  VEÍCULOS,  outras  cinco  NFe  de  vendas  de
acessórios  para  o  automóvel,  tendo  como  destinatário  o  sr.  CARLO
VIRGÍLIO,  totalizando  R$  15.107,87  (quinze  mil,  cento  e  sete  reais  e
oitenta e sete centavos). Cabe destacar que não constam NFe de devolução
dos acessórios, fazendo crer que, de fato, o verdadeiro adquirente do bem
teria sido o sr. CARLO VIRGÍLIO.

4.3.2 MARIA EUNICE RAMALHO DIEB

Os dados cadastrais da contribuinte seguem abaixo.

Nome: MARIA EUNICE RAMALHO DIEB
CPF: 645.624.503-63
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Nome da Mãe: MARIA IZIS RAMALHO DIEB
Data Nascimento: 21/08/1980
Endereço: R ANTONIO MADRUGA 1945 Bairro: CAPIM MACIO
CEP: 59082-120 Município: NATAL UF: RN
CPF  do  cônjuge:  023.337.234-24  -  CARLO  VIRGILIO

FERNANDES DE PAIVA
Situação no cadastro: Regular

Os dados cadastrais da sra. MARIA DIEB indicam participação
societária em duas empresas, conforme tabela 27 abaixo.

MARIA EUNICE RAMALHO DIEB – CPF 645.624.503-63

CNPJ Razão Social Qualificação Situação Ingresso Retirada Partici
pação

24.177.261/0001-40  VILLINE ALIMENTOS LTDA Sócio Ativa 16/02/2016 27/10/2016 50,00%

19.915.593/0001-44  SALUTEM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Sócio admin. Ativa 05/02/2014 30/08/2018 99,00%

TABELA 27

De  acordo  com  o  cadastro  a  sra.  MARIA  DIEB  foi  sócia
administradora, até 30/08/2018, da SALUTEM COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA, antiga FEITORIA – CAFÉ E VINHO LTDA – ME.

Consta nas DIRPF da contribuinte que no período analisado suas
principais  fontes  de  rendimentos  tributáveis  seriam  conforme  tabela  28
abaixo.

MARIA EUNICE RAMALHO DIEB – CPF 645.624.503-63

FONTE CNPJ 2014 2015

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO RN 08.241.788/0001-30 15.655,90 --------

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN 08.493.371/0001-64 -------- 27.748,92

TOTAL 15.655,90 27.748,92

TABELA 28

Segundo  dados  da  DIRF  entregue  pela  ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO RN, no ano de 2015, os rendimentos da sra. MARIA
DIEB teriam sido de  R$ 8.990,04  (oito mil novecentos e noventa reais e
quatro  centavos),  estando  em  desacordo  com  o  valor  declarado  pela
contribuinte.

Na  tabela  29  abaixo,  além  da  evolução  do  rendimento  bruto
recebido,  podemos  contemplar  os  rendimentos  recebidos  líquidos,  e  a
evolução de sua renda líquida disponível.

MARIA EUNICE RAMALHO DIEB – CPF 645.624.503-63
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2014 2015

Rendimento bruto recebido (R$) 17.010,06 27.748,92

Rendimentos recebidos líquidos (R$) 14.761,47 25.275,01

Renda líquida disponível (R$) 1.529,16 25.275,01

TABELA 29

De  acordo  com  a  tabela  acima  existe  diferença  entre  os
rendimentos  recebidos  líquidos  e  a  renda líquida  disponível  apenas  em
2014, provocada pelo pagamento das despesas com cartão de crédito de
pouco mais de treze mil reais.

Um quadro comparativo entre os rendimentos recebidos líquidos
da contribuinte e os  créditos em suas contas pode ser visto na tabela 30
abaixo.

MARIA EUNICE RAMALHO DIEB – CPF 645.624.503-63

2014 2015

1 – Rendimentos recebidos líquidos (R$) 14.761,47 25.275,01

2 – DIMOF Créditos (R$) 15.161,47 28.980,24

3 – Relação DIMOF/Rend. Rec. Líquidos 2/1 1,03 1,15

TABELA 30

Como  se  vê,  os  dados  da  DIMOF  indicam  movimentação
financeira compatível com a renda declarada pela contribuinte.

Em  relação  aos  bens  e  direitos  a  contribuinte  comete
irregularidade em sua DIRPF, relativa ao ano de 2015, quando deixa de
informar a participação na empresa FEITORIA – CAFÉ E VINHO LTDA –
ME, declarada em 2014, que continua sob sua titularidade em 2015.

Levando em consideração que a contribuinte declarou possuir um
patrimônio líquido nulo no início de 2014, é possível calcular a variação
anual  do  seu  patrimônio  líquido,  ou  seja,  sua  evolução  patrimonial,
conforme pode ser visto na linha 2 da tabela 31 abaixo.

Comparando a renda líquida disponível (linha 3) com a evolução
patrimonial  (linha  2)  é  possível  aferir  qual  o  percentual  da  renda
disponível teria sido aplicado em prol da evolução do patrimônio (linha 4),
e  aferir  também a existência  e  o  montante  do  patrimônio  a descoberto
(linha 5).

MARIA EUNICE RAMALHO DIEB – CPF 645.624.503-63

2014 2015

1 – Patrimônio líquido (R$) 148.500,00 148.500,00
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2 – Evolução patrimonial (R$) 148.500,00 0,00

3 – Renda líquida disponível (R$) 1.529,16 25.275,01

4 – Comprometimento (%) 2/3 9.711,21 0,00

5 – Patrimônio a descoberto (R$) 2-3* 146.970,84 -25.275,01

* Valor positivo indica Patrimônio a descoberto TABELA 31

Conforme  a  tabela  acima  no  ano  de  2014  a  contribuinte
apresentou  variação  patrimonial  a  descoberto,  ou  seja,  a  evolução
patrimonial  da  sra.  MARIA  DIEB  foi  incompatível  com  sua  renda
disponível,  sendo  indício  de  existência  de  fontes  de  rendimentos  não
declaradas,  ponderando-se que aqui não foram consideradas despesas e
custos  usuais  de  qualquer  cidadão,  quais  sejam:  transporte,  moradia,
alimentação,  entre  outras.  Caso  conhecidas  demais  despesas,  a
discrepância  encontrada  seria  ainda  maior,  devendo  ser  destacado  que
deverá  ser  feita  a  consolidação  com  os  dados  de  seu  cônjuge  para
confirmação.

Cabe destacar que o único bem declarado pela contribuinte foi a
participação na empresa FEITORIA – CAFÉ E VINHO LTDA – ME, no
valor de  R$ 148.500,00  (cento e quarenta e oito mil e quinhentos reais),
mas,  conforme  visto,  os  dados  fiscais  apontam  para  a  inexistência  de
capacidade econômico financeira da sra. MARIA DIEB para que pudesse
integralizar tal valor na empresa.

4.3.3  CONSOLIDADO  CASAL  CARLO  VIRGÍLIO  –  MARIA
DIEB

Agregando as informações de variação patrimonial a descoberto
dos dois contribuintes obtemos os dados conforme tabela 32 abaixo.

PATRIMÔNIO A DESCOBERTO DO CASAL

2014 2015

CARLO VIRGILIO 56.391,31 17.654,64

MARIA DIEB 146.970,84 -25.275,01

Total (R$)* 203.362,15 -7.620,37

* Valor positivo indica Patrimônio a descoberto TABELA 32

Segundo a tabela, a  evolução patrimonial do casal não possuiu
suporte de suas rendas no ano de 2014, sendo indício de existência de
fontes  de  rendimentos  não  declaradas,  devendo  ser  destacado  que  a
confirmação só será possível com a análise dos dados bancários ou num
procedimento administrativo fiscal.

No ano de 2015 não houve evolução patrimonial  a  descoberto,
entretanto, a renda disponível do casal foi de pouco mais de sete mil e
seiscentos reais, ponderando-se que aqui não foram consideradas despesas
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e  custos  usuais  de  qualquer  cidadão,  quais  sejam:  transporte,  moradia,
alimentação, entre outras,  reforçando os indícios de existência de fontes
de rendimentos não declaradas.

Cabendo  ainda  relembrar  que,  para  o  ano  de  2015,  pairam
dúvidas sobre o real recebimento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de
rendimentos  oriundos  da  empresa  INTER ÁGUAS TRATAMENTO  E
DEPURAÇÃO LTDA, e mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) recebidos do sr.
MARCONE TEODÓSIO DE MELO, a título de honorários contábeis”,
conforme declarado pelo sr. CARLO VIRGÍLIO, e visto no item 4.3.1.”

Os achados  do  detalhado relatório  da  Receita  Federal  encaixam-se
perfeitamente com os atos de corrupção sob investigação, uma vez que demonstram
com clareza solar que, no ano de 2014 (exatamente a época da negociação da decisão
judicial  sob  apuração,  o  que  possivelmente  não  configurou  um  caso  isolado  e
esporádico), CARLO VIRGILIO e sua esposa possuem um patrimônio a descoberto
de R$ 203.362,15 (duzentos  e  três  mil,  trezentos  e  sessenta  e  dois  reais  e  quinze
centavos), ou seja, movimentaram quantia bem superior à renda licitamente declarada.

Ademais, cabe registrar que, em 12 de maio de 2014, após conversar
com  ERICK  PEREIRA,  CARLO  VIRGILIO  concedeu  a  medida  cautelar
suspendendo  a  posse  dos  candidatos  eleitos  na  eleição  suplementar  de  Francisco
Dantas. Note-se, outrossim, que foi exatamente nesse período, entre maio e junho de
2014, que GILSON DIAS efetuou a engenharia financeira para poder pagar a quantia
combinada com ERICK PEREIRA, a fim de obter a decisão judicial favorável para
Maria Aparecida de Araújo.

Com efeito, em 23 de maio de 2014, CARLO VIRGILIO efetuou a
compra, à vista, de um veículo AMAROK no valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte e
três mil reais), além de acessórios. A fim de ocultar a propriedade do veículo, CARLO
VIRGILIO,  uma semana depois,  em 30 de maio de 2014, devolve a nota fiscal e
solicita  nova emissão,  agora  em nome da empresa  da esposa  Maria Eunice Dieb
(FEITORIA  CAFÉ  &  VINHO  –  CNPJ  nº  19.915.593/0001-44).  Típico  ato  de
dissimulação do patrimônio adquirido com recursos ilícitos, configurador de lavagem
de ativos.

Ademais, conforme já registrado, em período contemporâneo aos fatos
(2014), a esposa de CARLO VIRGILIO, Maria Eunice Carvalho Dieb, abriu uma
cafeteria em Natal (FEITORIA CAFÉ & VINHO – CNPJ nº 19.915.593/0001-44), na
Rua Jaguarari, 4876, Lagoa Nova Natal. Não existe comprovação da fonte de recursos
utilizadas pelo casal para o empreendimento, que também pode ter sido instrumento
para lavagem de ativos. Ademais, convém ressaltar que Maria Eunice Ramalho Dieb
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possui um vínculo com o Governo do Estado do RN em 2013 e 2014 e outro com a
Assembléia Legislativa do RN em 2015, em períodos contemporâneos aos quais seu
marido  CARLO  VIRGILIO  FERNANDES  DE  PAIVA era  juiz  eleitoral  no
TRE/RN  e  tinha  o  poder  de  contrariar  interesses  de  agentes  públicos  do  Poder
Executivo  e  Legislativo  do  RN.  Trata-se  de  forma  bastante  conveniente  de  obter
vantagem indevida,  através  do  cargo comissionado oferecido  à  esposa  do  Juiz  do
TRE/RN que poderá julgar processos eleitorais dos membros do Poder Legislativo e
Executivo do RN.

II.4.3. ERICK WILSON PEREIRA

A Receita Federal apresentou o seguinte relatório quanto à situação
patrimonial, financeira e fiscal do investigado ERICK WILSON PEREIRA, no que
concerne aos exercícios financeiros de 2014 e 2015:

“Os dados cadastrais do contribuinte seguem abaixo.

Nome: ERICK WILSON PEREIRA
CPF: 704.100.704-91
Nome da Mãe: MARIA DA GUIA BATISTA PEREIRA
Data Nascimento: 12/12/1970
Endereço:  AV GOVERNADOR SILVIO PEDROZA 312 AP 1700

Bairro: AREIA PRETA
CEP: 59014-100 Município: NATAL UF: RN
CPF  do  cônjuge:  596.193.334-20  -  PATRICIA  GONDIM

MOREIRA PEREIRA
Situação no cadastro: Regular

O sr. ERICK PEREIRA é advogado, casado com a sra. PATRICIA
GONDIM MOREIRA PEREIRA, servidora pública estadual, que apresenta
suas declarações de rendimentos em separado.

O casal tem dois filhos, LUIZ HENRIQUE MOREIRA PEREIRA,
CPF  056.219.374-06,  nascido  em  09/05/2000,  e  CAMILA  CRISTINA
MOREIRA PEREIRA, CPF 056.219.354-54, nascida em 04/12/2001.

Os dados do cônjuge do contribuinte e de seus filhos não serão
analisados neste relatório por não estarem abrangidos pela determinação
judicial de quebra do sigilo fiscal.

Os dados cadastrais do sr. ERICK PEREIRA indicam participação
societária em duas empresas, conforme tabela 14 abaixo.
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ERICK WILSON PEREIRA – CPF 704.100.704-91

CNPJ Razão Social Qualificação Situação Ingresso Retirada Participação

04.569.129/0001-76 ERICK PEREIRA ADVOGADOS Sócio Ativa 07/07/01 ---------- 35,00%

01.734.882/0001-81  JC BARRETO LTDA Sócio Baixada 10/07/13 15/01/16 60,00%

TABELA 14

Consta nas DIRPF do contribuinte que no período analisado suas
principais  fontes  de  rendimentos  tributáveis  seriam  conforme  tabela  15
abaixo.

ERICK WILSON PEREIRA – CPF 704.100.704-91

FONTE CNPJ 2014 2015

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN 08.493.371/0001-64 308.504,95 319.004,03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0,00 541.731,16

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RN 24.365.710/0001-83 62.495,65 91.341,51

ERICK PEREIRA ADVOGADOS 04.569.129/0001-76 37.394,55 43.859,40

PESSOA FÍSICA 0,00 148.149,91

TOTAL 408.395,15 1.144.086,01

TABELA 15

Chama atenção na tabela acima o valor que segundo a DIRPF do
contribuinte teria sido recebido da “CEF - TRT 21A REGIAO NATAL”,
devendo ser salientado que não foi possível averiguar a veracidade de tal
valor  pois  o  mesmo  não  consta  em  DIRF,  nem  tampouco  no  Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI)8.

O sr. ERICK PEREIRA declara que teria recebido R$ 148.149,91
(cento e quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e um
centavos)  por  honorários  advocatícios  prestados  a  pessoas  físicas,
entretanto  quatro  contribuintes  declaram que  teriam pago,  no  total,  R$
382.502,84 (trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e dois reais e oitenta
e  quatro  centavos)  ao  advogado,  sendo  forte  indício  de  omissão  de
receitas.

Consta  também nas  DIRPF do  contribuinte  outros  rendimentos
tais como lucros e dividendos recebidos, aplicações financeiras, doações e
heranças, dentre outros, conforme tabela 16 abaixo.

ERICK WILSON PEREIRA – CPF 704.100.704-91

Fontes 2014 2015

Lucros e Dividendos (R$) 1.245.799,02 437.535,04

Aplicações Financeiras (R$) 395.359,86 470.536,19

Caderneta de poupança (R$) 51.315,57 82.896,88

Doações e Heranças (R$) 179.000,00 --------------

TOTAL 1.871.474,45 990.968,11

TABELA 16

A principal  fonte  de  lucros  e  dividendos  é  o  escritório  ERICK
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PEREIRA ADVOGADOS, estando os valores declarados pelo contribuinte
de acordo com os valores declarados pela empresa.

O  valor  recebido  de  doação,  em  2014,  consta  na  DIRPF  da
doadora, sra. MARIA CRISTINA CAMPELO DE SOUSA PEREIRA, CPF
200.369.494-34, sócia do contribuinte no escritório de advocacia.

Na  tabela  17  abaixo,  além  da  evolução  do  rendimento  bruto
recebido,  podemos  contemplar  os  rendimentos  recebidos  líquidos,  e  a
evolução de sua renda líquida disponível.

ERICK WILSON PEREIRA – CPF 704.100.704-91

2014 2015

Rendimento bruto recebido (R$) 2.316.868,54 2.058.695,28

Rendimentos recebidos líquidos (R$) 2.196.054,82 1.924.051,01

Renda líquida disponível (R$) 1.938.474,80 1.595.323,83

TABELA 17

De  acordo  com  a  tabela  existem  grandes  diferenças  entre  os
rendimentos recebidos líquidos e a renda líquida disponível, indicando que
foram encontrados  dispêndios  no  período  analisado,  sendo  destaque  as
despesas com o pagamento do cartão de crédito e também de Impostos,
Taxas e Contribuições, conforme tabela 18 abaixo.

ERICK WILSON PEREIRA – CPF 704.100.704-91

2014 2015

DECRED (R$) 235.662,80 153.777,20

Impostos, Taxas e Contribuições (R$) 16.892,37 169.560,30

Total 254.569,17 325.352,50

TABELA 18

Um quadro comparativo entre os rendimentos recebidos líquidos
do contribuinte e os créditos em suas contas pode ser visto na tabela 19
abaixo.

ERICK WILSON PEREIRA – CPF 704.100.704-91

2014 2015

1 – Rendimentos recebidos líquidos (R$) 2.196.054,82 1.924.051,01

2 – DIMOF Créditos (R$) 3.022.660,37 2.861.576,74

3 – Relação DIMOF/Rend. Rec. Líquidos 2/1 1,38 1,49

TABELA 19

Como se vê, os dados da DIMOF do sr. ERICK PEREIRA indicam
movimentação financeira atípica nos dois anos analisados, com os valores
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dos  créditos  em  conta  superiores  aos  rendimentos  recebidos  líquidos,
sendo indício da existência de fontes de rendimentos não declaradas pelo
contribuinte,  devendo ser destacado que a confirmação só será possível
com a análise dos dados bancários ou num procedimento administrativo
fiscal.

Levando em consideração que o contribuinte declarou possuir um
patrimônio líquido de R$ 10.585.143,55 (dez milhões, quinhentos e oitenta
e cinco mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) no
início de 2014 é possível calcular a sua  evolução patrimonial, conforme
pode ser visto na linha 2 da tabela 20 abaixo.

Comparando a renda líquida disponível (linha 3) com a evolução
patrimonial  (linha  2)  é  possível  aferir  qual  o  percentual  da  renda
disponível teria sido aplicado em prol da evolução do patrimônio (linha 4),
e  aferir  também a existência  e  o  montante  do  patrimônio  a descoberto
(linha 5).

ERICK WILSON PEREIRA – CPF 704.100.704-91

2014 2015

1 – Patrimônio líquido (R$) 12.481.352,65 14.498.036,43

2 – Evolução patrimonial (R$) 1.896.209,10 2.016.683,78

3 – Renda líquida disponível (R$) 1.938.474,80 1.595.323,83

4 – Comprometimento (%) 2/3 97,82 126,41

5 – Patrimônio a descoberto (R$) 2-3* -42.265,70 421.359,95

* Valor positivo indica Patrimônio a descoberto TABELA 20

Conforme  a  tabela  acima  no  ano  de  2015  o  contribuinte
apresentou  variação  patrimonial  a  descoberto,  ou  seja,  a  evolução
patrimonial  do  sr.  ERICK PEREIRA foi  incompatível  com sua  renda
disponível, reforçando os indícios de existência de fontes de rendimentos
não declaradas, ponderando-se que aqui não foram consideradas despesas
e  custos  usuais  de  qualquer  cidadão,  quais  sejam:  transporte,  moradia,
alimentação,  entre  outras.  Caso  conhecidas  demais  despesas,  a
discrepância encontrada seria ainda maior, devendo ser destacado que a
consolidação  com  os  dados  de  seu  cônjuge  seria  necessária  para
confirmação da irregularidade.”

No  caso  de  ERICK  WILSON  PEREIRA,  a  Receita  Federal
constatou, conforme TABELA 19, movimentação financeira acima dos rendimentos
líquidos recebidos e declarados. Há uma diferença a maior de R$ 826.605,55 no ano
de 2014 e de R$ 937.525,73 no ano de 2015, na movimentação financeira de ERICK
PEREIRA em relação aos rendimentos por ele declarados à Receita Federal, a indicar
possíveis rendimentos recebidos por outras fontes não declaradas. A Receita Federal
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constatou  ainda  a  não  inclusão  na  declaração  de  imposto  de  renda  de  honorários
advocatícios  recebidos  e  declarados  por  clientes.  Tais  omissões  de  receita  podem
configurar crime contra a ordem tributária e serão objeto de aprofundamento por parte
da Receita Federal.

II.4.4. GILSON DIAS GONÇALVES

A Receita Federal apresentou o seguinte relatório quanto à situação
patrimonial,  financeira e fiscal  do investigado  GILSON DIAS GONÇALVES,  no
que concerne aos exercícios financeiros de 2014 e 2015:

“Os dados cadastrais do contribuinte seguem abaixo.
Nome: GILSON DIAS GONCALVES
CPF: 484.039.384-20
Nome da Mãe: FRANCISCA DIAS GONCALVES
Data Nascimento: 06/04/1967
Endereço:  AV  AYRTON  SENNA  2023  BLOCO  1  APTO  302

Bairro: NOVA PARNAMIRIM
CEP: 59151-902 Município: PARNAMIRIM UF: RN
CPF do cônjuge: Não informado
Situação no cadastro: Regular

O sr. GILSON GONÇALVES é servidor público estadual, casado
com  a  sra.  MARIA  APARECIDA  DE  ARAÚJO,  CPF  000.592.414-62,
servidora  pública  municipal,  que  apresenta  suas  declarações  de
rendimentos em separado.  O casal tem três filhos,  NATHALIA ARAÚJO
DIAS,  CPF 080.975.714-12, nascida em 13/01/1997,  BRENDA ARAÚJO
DIAS,  CPF  080.976.294-37,  nascida  em  03/03/1999,  e  BRENNATAN
ARAÚJO DIAS, CPF 017.007.854-00, nascido em 29/04/2003. Os filhos
constam como dependentes na DIRPF do pai em 2014, e não constam em
declarações no ano de 2015.

(…)

Na  tabela  35  abaixo,  além  da  evolução  do  rendimento  bruto
recebido,  podemos  contemplar  os  rendimentos  recebidos  líquidos,  e  a
evolução da renda líquida disponível do contribuinte. 

GILSON DIAS GONÇALVES – CPF 484.039.384-20

2014 2015

Rendimento bruto recebido (R$) 52.253,11 39.756,48

Rendimentos recebidos líquidos (R$) 43.365,35 34.574,38

Renda líquida disponível (R$) 10.294,65 31.881,92

TABELA 35
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De  acordo  com  a  tabela  existe  grande  diferença  entre  os
rendimentos  recebidos  líquidos  e  a  renda  líquida  disponível  no  ano  de
2014, explicada pelo pagamento de pouco mais de vinte e cinco mil reais de
despesas com instrução dos dependentes.

Um quadro comparativo entre os rendimentos recebidos líquidos
do contribuinte e os créditos em suas contas pode ser visto na tabela 36
abaixo.

GILSON DIAS GONÇALVES – CPF 484.039.384-20

2014 2015

1 – Rendimentos recebidos líquidos (R$) 43.365,35 34,574,38

2 – DIMOF Créditos (R$) 161.371,50 90.104,74

3 – Relação DIMOF/Rend. Rec. Líquidos 2/1 3,72 2,61

TABELA 36

De  acordo  com  a  tabela,  os  dados  da  DIMOF  indicam
movimentação financeira atípica nos dois anos analisados, com os valores
dos  créditos  em  conta  superiores  aos  rendimentos  recebidos  líquidos,
chegando  a  quase  quatro  vezes  no  ano  de  2014,  sendo  indício  de
existência  de  fontes  de  rendimentos  não  declaradas  pelo  contribuinte,
devendo ser destacado que a confirmação só será possível com a análise
dos dados bancários ou num procedimento administrativo fiscal.

No  que  se  refere  ao  patrimônio  do  sr.  GILSON  GONÇALVES
podemos ver, na tabela 37 abaixo, que o valor de seu patrimônio líquido
foi negativo no ano de 2014, ou seja, o valor de suas  dívidas superou o
montante de seus bens.

(…)

Ainda  sobre  os  bens  do  contribuinte  cabe  destacar  que
analisando  as  Notas  Fiscais  Eletrônicas  –  NFe,  onde  o  sr.  GILSON
GONÇALVES  consta  como destinatário  das  mercadorias,  verificou-se  a
aquisição  de  um  veículo  “FIAT/SIENA  TETRAFUEL  1.4  TX;  Motor
327A011  2509108;  FAB/MOD  15/15;  Cor:  BRANCO  BANCHISA;”,  no
valor de  R$ 40.898,58  (quarenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e
cinquenta e oito centavos),  com pagamento à vista, adquirido da empresa
FCA  FIAT  CHRYSLER  AUTOMOVEIS  BRASIL  LTDA,  CNPJ
16.701.716/0001-56,  Nfe.  n.º  2.894.163,  emitida  em  27/04/2015,  chave
31150416701716000156550250028941631122394037.

Este bem não consta nas DIRPF da contribuinte,  e caso fosse
declarado o colocaria na condição de evolução patrimonial a descoberto
no  ano  de  2015,  reforçando  os  indícios  de  existência  de  fontes  não
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declaradas.”

O relatório da Receita Federal aponta gritante diferença, no ano de
2014,  entre  os  rendimentos  líquidos  declarados  de  GILSON  DIAS  e  a  sua
movimentação financeira, a indicar possível recebimento de recursos por outras fontes
não declaradas. Talvez essa constatação justifique a tentativa desesperada de continuar
à frente da Prefeitura de Francisco Dantas/RN, eis que é possível ser essa a fonte de
recebimento de vantagens indevidas. A aquisição de veículo à vista sem declaração à
Receita  Federal  também  é  outro  indicativo  de  omissão  de  receitas,  configurando
possível  lavagem  de  ativos  e  crime  contra  a  ordem  tributária,  a  demandar
aprofundamento por parte da Receita Federal.

III. DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO

Diante de tudo o que foi acima narrado e dos indícios de autoria e
materialidade  presentes,  o  deferimento  de  medida  cautelar  de  busca  e  apreensão
mostra-se indispensável ao sucesso e finalização das investigações.

Vê-se,  portanto,  que  a  busca  e  apreensão  nos  endereços  ao  final
declinados é de crucial relevância para a elucidação de todas as nuances que envolvem
o caso ora em análise, a fim de conseguir mais elementos de reforço à convicção da
ocorrência de crimes em comento.

Acerca da medida de busca e apreensão, dispõe o art. 240 do Código
de Processo Penal: 

Art.240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§1o Proceder-se-á  à  busca  domiciliar,  quando  fundadas
razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b)  apreender  coisas  achadas  ou  obtidas  por  meios
criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação
e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à
defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado
ou  em  seu  poder,  quando  haja  suspeita  de  que  o
conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação
do fato;
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g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.

Note-se que o caso em tela se amolda com perfeição ao dispositivo
acima citado.

Evidencia-se, a  partir  dos elementos de informação até o momento
colhidos, que o aprofundamento das investigações se mostra essencial à elucidação dos
fatos.  Ademais,  as  diligências  até  então  empreendidas  apontam  para  fundadas
suspeitas  de  crimes  gravíssimos  (corrupção ativa,  corrupção passiva  e  lavagem de
ativos),  sendo,  até  o  presente  momento,  exitosa  a  colheita  de  material.  A medida
pleiteada, portanto, é necessária,  porquanto sem ela o esclarecimento dos suspeitos
crimes sob análise resta dificultado.

Como é  notório,  a  Constituição  Federal,  em seu  art.  5º,  X  e  XII,
garante  a  inviolabilidade  da  vida  privada,  da  intimidade  e  assegura  o  sigilo  das
correspondências e das comunicações telegráficas. Resguarda, ainda, como já dito, a
inviolabilidade do domicílio.

Tais inviolabilidades não possuem caráter absoluto ao ponto de servir
de escudo obstando o acesso aos dados necessários à elucidação de crimes a partir da
identificação dos seus autores.

Sendo assim,  é  válida  a  mitigação desta  garantia  quando presentes
início de prova razoável acerca de ilícito e de sua autoria, como o caso dos autos, ao
passo  que  também  fica  constatada  a  imprescindibilidade  da  diligência  para  a
continuidade das investigações, como forma de reforçar os elementos de convicção até
então já alcançados.

Com efeito, o interesse público na apuração de crimes se sobrepõe ao
interesse  particular  na  proteção à  intimidade  e  à  privacidade,  como bem ensina  o
constitucionalista  português  Jorge  Miranda,  que  expõe  com clareza  o  alcance  dos
direitos  fundamentais,  ressaltando  a  necessidade  de  “conjugação”  dos  interesses
conflitantes de forma harmônica, verbis:

(...)  Os  direitos  fundamentais  estão  necessariamente
sujeitos  a  limites,  ainda  que  de  natureza  e  grau  muito
diversos. Não há liberdades absolutas; elas aparecem, pelo
menos,  limitadas  pela  necessidade  de  assegurar  as
liberdades dos outros.  O que varia é,  sim, o sentido dos
limites.
A prescrição expressa de uma cláusula geral de limites aos
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direitos  -  nomeadamente,  aos  direitos,  liberdades  e
garantias e, entre todos, às liberdades públicas, perante as
quais o problema se põe com a máxima gravidade - pode
ela  não  existir,  e,  apesar  disso,  induzir-se  do  texto
constitucional  ou  das  finalidades  do  regime  político
idêntico alcance. Vice-versa, pode uma cláusula geral ser
formulada  de  tal  sorte  que  impeça  precisamente  a
subversão  dos  direitos  na  prática.  (...)  Explícitas  ou
implícitas,  as  restrições  reconduzem-se,  todas  ou  quase
todas, a dois grandes tipos ou razões de ser:
1º) à conjugação dos direitos, liberdades e garantias entre si
e com outros direitos fundamentais;
2º)  à  conjugação  com  princípios  objectivos,  institutos,
interesses ou valores constitucionais de outra natureza. (in
'Manual de Direito Constitucional' Tomo IV, pág. 114/115
e 301, Coimbra Editora, Limitada, 2ª edição, 1993)

Sendo assim,  é  válida  a  mitigação desta  garantia  quando presentes
início de prova razoável acerca de ilícito e de sua autoria, como o caso dos autos, ao
passo  que  também  fica  constatada  a  imprescindibilidade  da  diligência  para  a
continuidade das investigações, como forma de reforçar os elementos de convicção até
então já alcançados.

Havendo indícios de prática delituosa, seria um contrassenso que os
sigilos estatuídos pela ordem jurídica em defesa dos cidadãos pudessem ser usados
para ferir  essa mesma ordem jurídica,  acobertando crimes que lesam o patrimônio
social da generalidade dos cidadãos. Não se pode, portanto, conceber que o direito à
privacidade chegue ao absurdo lógico e jurídico de permitir a ocultação de crimes. 

Deste modo, a busca e apreensão nos endereços dos investigados e nos
respectivos  escritórios  deve  ser  deferida,  sob  pena  de  dificultar  a  conclusão  das
investigações até agora realizadas.

Por fim, o MPF também requer autorização para que os dispositivos
eletrônicos  eventualmente  apreendidos  sejam  acessados  e  periciados.  Tal  medida,
indispensável às investigações, é chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça,  que
reconhece a plena legalidade em se examinar os itens que vierem a ser apreendidos
durante a execução da referida cautelar. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  ARMA
DE  FOGO.  MANDADO DE  BUSCA E  APREENSÃO.
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REQUISITOS  PREENCHIDOS.  INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS  AUTORIZADAS  JUDICIALMENTE.
ACESSO AS MENSAGENS DE APARELHO CELULAR
APREENDIDO.  NULIDADE.  INEXISTÊNCIA.
OUTRAS  PROVAS  A  CORROBORAR  A
CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA
DE  ILEGALIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.  Cumpridos  os  requisitos  legais  para  a  expedição  do
mandado de busca e apreensão, não há falar em nulidade do
processo ou da prova obtida por meio da medida.
2. Segundo a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte
Superior  é  ilícita  a  prova  obtida  diretamente  dos  dados
constantes  de  aparelho  celular,  decorrente  de  acesso  as
mensagens  de  textos  SMS,  conversas  por  meio  de
programa  ou  aplicativos  ("WhatsApp"),  mensagens
enviadas  ou  recebidas  por  meio  de  correio  eletrônico,
obtidos diretamente pela polícia no momento do flagrante,
sem prévia autorização judicial.
3.  Na hipótese,  todavia,  os  aparelhos  celulares  foram
apreendidos  em  cumprimento  a  ordem  judicial  que
autorizou a busca e apreensão. Precedentes.
4. O recurso sequer tangencia o argumento de que a prova
advinda  das  mensagens  do  celular  não  foi  a  única  a
embasar o édito condenatório, considerando a apreensão de
inúmeras  armas  e  munições  na  residência  do  acusado  e
demais  corréus,  além  de  ter  sido  deferida  prévia
interceptação telefônica e da prova testemunhal corroborar
o pleito acusatório.
5.  A  pena-base  foi  majorada  de  forma  proporcional  (6
meses  acima  do  mínimo  legal)  em  vista  da  gravidade
concreta da situação retratada nos autos, inexistindo reparo
a ser feito.
6.  Agravo  Regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp
1249886/ES,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA
FONSECA,  QUINTA TURMA,  julgado  em 24/05/2018,
DJe 01/06/2018)(Grifos da transcrição)

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.  NÃO
CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DADOS
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ARMAZENADOS  NO  APARELHO  CELULAR.
INAPLICABILIDADE  DO  ART.  5°,  XII,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI N.  9.296/96.
PROTEÇÃO  DAS  COMUNICAÇÕES  EM  FLUXO.
DADOS  ARMAZENADOS.  INFORMAÇÕES
RELACIONADAS  À  VIDA  PRIVADA  E  À
INTIMIDADE. INVIOLABILIDADE. ART. 5°, X, DA
CARTA  MAGNA.  ACESSO  E  UTILIZAÇÃO.
NECESSIDADE  DE  AUTORIZAÇÃO  JUDICIAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 3° DA LEI N. 9.472/97 E
DO  ART.  7°  DA  LEI  N.  12.965/14.  TELEFONES
CELULARES APREENDIDOS EM CUMPRIMENTO
A ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO.
DESNECESSIDADE  DE  NOVA  AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL  PARA  ANÁLISE  E  UTILIZAÇÃO  DOS
DADOS NELES ARMAZENADOS. REVOGAÇÃO OU
RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA.
PREJUDICIALIDADE.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte,  seguindo entendimento
firmado  pela  Primeira  Turma  do  col.  Pretório  Excelso,
firmou orientação no sentido de não admitir a impetração
de  habeas  corpus  em  substituição  ao  recurso  adequado,
situação que implica  o não-conhecimento da impetração,
ressalvados  casos  excepcionais  em  que,  configurada
flagrante  ilegalidade apta  a  gerar  constrangimento  ilegal,
seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O sigilo a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição da
República  é  em  relação  à  interceptação  telefônica  ou
telemática propriamente dita, ou seja, é da comunicação de
dados,  e  não  dos  dados  em si  mesmos.  Desta  forma,  a
obtenção  do  conteúdo  de  conversas  e  mensagens
armazenadas  em  aparelho  de  telefone  celular  ou
smartphones  não  se  subordina  aos  ditames  da  Lei  n.
9.296/96.
III  -  Contudo,  os  dados  armazenados  nos  aparelhos
celulares decorrentes de envio ou recebimento de dados via
mensagens  SMS,  programas  ou  aplicativos  de  troca  de
mensagens  (dentre  eles  o  "WhatsApp"),  ou  mesmo  por
correio  eletrônico,  dizem respeito  à  intimidade  e  à  vida
privada  do  indivíduo,  sendo,  portanto,  invioláveis,  no
termos do art. 5°, X, da Constituição Federal.
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Assim,  somente  podem  ser  acessados  e  utilizados
mediante prévia autorização judicial, nos termos do art.
3° da Lei n. 9.472/97 e do art. 7° da Lei n. 12.965/14.
IV - A jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção
deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a
prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho
celular,  decorrentes  de  mensagens  de  textos  SMS,
conversas  por  meio  de  programa  ou  aplicativos
("WhatsApp"), mensagens enviadas ou recebidas por meio
de correio eletrônico, obtidos diretamente pela polícia no
momento do flagrante, sem prévia autorização judicial para
análise dos dados armazenados no telefone móvel.
V - No presente caso, contudo, não se trata de aparelhos
celulares  apreendidos  no momento  do flagrante,  uma
vez  que  os  telefones  móveis  foram  apreendidos  em
cumprimento a ordem judicial que autorizou a busca e
apreensão  nos  endereços  ligados  ao  paciente  e  aos
demais corréus.
VI -  Se ocorreu a busca e apreensão da base física dos
aparelhos de telefone celular, ante a relevância para as
investigações, a fortiori, não há óbice para se adentrar
ao seu conteúdo já armazenado, porquanto necessário
ao  deslinde  do  feito,  sendo  prescindível  nova
autorização judicial para análise e utilização dos dados
neles armazenados.
VII - Tendo em vista que a prisão preventiva do paciente
foi relaxada pelo d. Juízo de primeiro grau em 19/12/2016,
resta  prejudicado  o  pedido  de  revogação  da  custódia
cautelar.
Habeas  Corpus  não  conhecido.  (HC  372.762/MG,  Rel.
Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado
em 03/10/2017, DJe 16/10/2017)(Grifos da transcrição)

Diante do exposto, o Ministério Público Federal requer o deferimento
da medida cautelar de busca e apreensão, para permitir o acesso aos endereços abaixo
alinhavados  e  a  arrecadação  de  provas  que  sejam  de  interesse  das  investigações,
inclusive com autorização para acessar e periciar o conteúdo dos aparelhos eletrônicos
que vierem a ser apreendidos, de modo a concluir as investigações.

IV. DOS PEDIDOS
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Em  face  de  todos  os  argumentos  acima  declinados,  o  Ministério
Público Federal requer:

a) que se decrete a busca a apreensão nos seguintes endereços, todos
diretamente vinculados aos investigados nos presentes autos, com autorização para que
seja  arrecadado  e  periciado  quaisquer  documentos  e  dispositivos  eletrônicos
(computadores, tablets, smartphones, HD´s externos, pen drives) que possam ser de
interesse das investigações:

a.1)  ERICK  WILSON  PEREIRA:  Avenida  Governador
Sílvio  Pedroza,  312,  apartamento  1700,  Areia  Preta,
Natal/RN, CEP 59.014-100; 

a.2)  ERICK  PEREIRA  ADVOGADOS  (apenas  no
gabinete  de  Erick  Pereira): Av.  Floriano  Peixoto,  523,
Petrópolis, Natal/RN, CEP 59.020-500;

a.3)  ERICK  PEREIRA  ADVOGADOS  (apenas  no
gabinete de Erick Pereira): SHIS, QL 10, Conjunto 7, Casa
15, Brasília/DF, CEP 71.630-075;

a.4)  VERLANO  DE  QUEIROZ  MEDEIROS:  Rua  dos
Tororós,  2390,  aparamento  1701,  Lagoa  Nova,  Natal/RN,
CEP 59.054-550;

a.5)  QUEIROZ MEDEIROS  & COSTA ADVOGADOS
(apenas  no  gabinete  de  Verlano  Medeiros): Avenida
Senador Salgado Filho, 1718, Bloco Tirol Way Office, Salas
1508 e 1509, Tirol, Natal/RN, CEP 59.022-000;

a.6)  CARLO VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA:  Rua
Antônio Madruga, 1945, Casa 07, Capim Macio, Natal/RN,
CEP 59.082-120.

b)  autorização para  que  a  Receita  Federal  do  Brasil acompanhe  a
execução  das  medidas  de  busca  e  apreensão,  ante  o  demonstrado  interesse  da
administração  tributária,  sendo  certo  que  a  materialidade  de  crimes  contra  a  ordem
tributária depende de atuação ativa da Receita Federal;

c)  que,  em  razão  do  interesse  público  na  transparência  da  presente
investigação, seja autorizado o levantamento do sigilo dos autos, imediatamente após o
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cumprimento  das  medidas  de  busca  e  apreensão  ora  solicitadas,  sendo  certo  que  a
publicidade dos atos processuais é a regra geral (art. 5º, LX, CF/88). A razão de ser do
temporário sigilo dos presentes autos foi exatamente o de não atrapalhar a colheita das
provas para instrução das investigações.

Natal/RN, 19 de março de 2019.

RENAN PAES FELIX

Procurador da RepúblicaProcurador da República
RODRIGO TELLES DE SOUZA

Procurador da RepúblicaProcurador da República

PAULO SÉRGIO DUARTE DA ROCHA JÚNIOR

Procurador da RepúblicaProcurador da República
FELIPE VALENTE SIMAN

Procurador da RepúblicaProcurador da República

RONALDO SERGIO CHAVES FERNANDES

Procurador da RepúblicaProcurador da República
FERNANDO ROCHA DE ANDRADE

Procurador da RepúblicaProcurador da República
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