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DESPACHO/DECISÃO

 Apreciei as respostas preliminaras nas decisões dos eventos 272 e 297.
Decido questões pendentes

1. Evento 339

A Defesa de José Humberto Cruvinel Resende requer a dispensa da oitiva
das  testemunhas  Adalberto  Luiz  Maddia,  Marcio  Wagner  da  Silveira  Couto  e  João
Teixeira Ervilha Filho.

Homologo o pedido de desistência.

Ressalto,  entretanto,  que  permanece  necessária  a  oitiva  da  testemunha
Adalberto Maddia,  uma  vez  que arrolada  também pela  Defesa de Rogério Cunha de
Oliveira.

Ciência  à  Defesa  peticionária,  a  quem  incumbo  de  cientificar  as
testemunhas dispensadas.



2. Eventos 307 e 313

O MPF requereu, em adiantamento da fase do artigo 402 do CPP, a oitiva
das testemunhas referidas Marcos Pereira Berti e Maurício Mendonça Godoy (evento
313).

As  Defesas  insurgiram-se,  alegando  que  tais  testemunhas  já  eram
conhecidas  pelo  MPF  desde  os  depoimentos  prestados  na  fase  de  investigação  por
Augusto Mendonça Ribeiro.

Marcos Berti e Maurcício Godoy são empregados da SOG/SETAL. Não se
pode afirmar que a existência dele sera desconhecida pelo MPF quando do oferecimento
da  denúncia,  uma  vez  que  já  havia  sido  mencionado  por  Augusto  Ribeiro  em seus
depoimentos na fase de investigação (v.g. termo de colaboração 01 de Augusto Ribeiro).
Deveria ter o MPF tê-lo arrolado já na denúncia. De todo modo, é possível que a oitiva
deles tenha se revelado importante ao MPF apenas durante  o  depoimento  judicial de
Augusto Ribeiro.

Diante da oposição da Defesa em sua oitiva, reputo mais apropriado deixar
para decidir a questão no momento processual próprio, do art. 402 do CPP, quando será
possível verificar se a diligência é ou não imprescindível.

3. Evento 315

Reclama  a  Defesa  de  Waldomiro  de  Oliveira  violação  ao  princípio  da
indivisibilidade da ação penal, pois não teria sido denunciada Meire Poza.

Observo que a falta de oferecimento da denúncia pode até ser questionada,
mas jamais teria condão de beneficiar o acusado Waldomiro.

Eventual violação dos princípios da obrigatoriedade e da indivisibilidade 
na ação penal pública só podem ser corrigidos com o oferecimento da denúncia contra a
pessoa que deveria ter sido denunciada, mas eventual falta não gera, como na ação penal
privada, qualquer beneficío aos demais coacusados.

Assim, indefiro  o pedido de revisão do recebimento da denúncia contra
Valdomiro.

Em vista do requerido pela Defesa ao final de sua petição, oportunizo ao
MPF os esclarecimentos a respeito das questões colocadas, algumas já respondidas em
audiência.

Ciência ao MPF.

4. Houve algumas reclamações por parte das Defesas de que não estariam
disponíveis nos autos todos os elementos da interceptação telefônica.

Repito o consignado nas decisões anteriores.

Houve autorização  de interceptação  telefônica e  telemática,  no  que tem
relevância para a presente ação penal, nos processos 5026387-13.2013.404.7000 (Carlos
Habib Chater) e 5049597-93.2013.404.7000 (Alberto Youssef).

Os processos relativos às interceptações são conexos a estes autos e estão
totalmente acessíveis às partes.  Os requerimentos da autoridade policial, os pareceres
ministeriais, as decisões judiciais, os ofícios expedidos, os relatórios de interceptação, o
resultado da prova, inclusive os áudios, tudo está lá e já foi disponibilizado à Defesa.

Para  facilitar  a  análise,  este  Juízo  recebeu  da  autoridade  policial  HD



contendo  a  íntegra  dos  áudios  das  interceptações  e  das  mensagens  eletrônicas
interceptadas.

Para  facilitar  o  trabalho  da  Defesa,  foi  disponibilizado às  Defesas  que
extraíssem cópia do mesmo HD utilizado pelo Juízo.

Os áudios e mensagens ali se encontram organizadas em pastas que fazem
referências aos eventos dos processos eletrônicos respectivos.

Não  há  falar,  nesse  contexto,  em  ocultação  de  qualquer  elemento  da
interceptação telefônica e telemática. Tais alegações não refletem a realidade dos fatos.

Quanto  à  quebra  do  sigilo  cadastral,  é  ela  efetuada,  após  autorização
judicial, pela autoridade policial diretamente com a operadora.

Como elucidado na oitiva do Delegado da Polícia Federal na audiência do
dia 04/02, para identificação cadastral, é, por vezes, expedido um ofício pela autoridade
policial e, por vezes, obtém ela a informação por acesso eletrônico.

De todo modo, o resultado dessa quebra encontra-se no próprio relatório
de interceptação, com a identificação dos interlocutores.

Então, o resultado da quebra encontra-se sim nos autos da interceptação.

Com efeito, nos relatórios de interceptação e na integralidade dos áudios
disponibilizados à  Defesa encontram-se transcritos os diálogos,  com identificação  do
terminal respectivo e o respectivo interlocutor.

Realizada a interceptação telefônica ou telemática pela Polícia Federal, a
medida gera um arquivo eletrônico de áudio ou correspondente à mensagem. Todos os
arquivos eletrônicos de áudio e de mensagens foram disponibilizados integralmente às
partes.  Não têm  as  Defesas direito  a obter  o  arquivo  de áudio  ou  de  mensagem  no
formato que deseja e segundo a sua própria conveniência . Não há, por outro lado, como
resgatar  os áudios ou  mensagens originais, que seriam somente aqueles existentes no
próprio momento do diálogo telefônico ou da transmissão de mensagem. Evidente que o
áudio  ou  as  mensagem  originais  são  gravadas  em  um  arquivo  eletrônico  para  ser
conservado e disponibilizado às partes, o que foi feito, não havendo do que se reclamar.

Não  há  falar,  portanto,  em  ocultação  de  qualquer  elemento  da
interceptação telefônica e telemática.

Não obstante, pela insistência das Defesas deferi na audiência do dia 04/02
e à luz dos esclarecimentos prestados na ocasião  pela autoridade policial responsável
pela  diligência,  a  vinda de  elementos  suplementares sobre a interceptação,  como os
ofícios da autoridade policial enviados às operadores de comunicação telemática e de
telefonia e as respectivas respostas quando existentes (evento 177, item 2).

Não  é  de  praxe  a  juntada  desses  ofícios  e  respostas  de  mero
encaminhamento  nos  autos  de  interceptação,  já  que  são  meros  expedientes.  Mesmo
sendo o material de duvidosa relevância probatória - se é que de alguma - ainda assim
este material foi solicitado à autoridade policial com prazo de 10 dias.

Também  solicitei  à  autoridade  policial  o  arquivo  eletrônico  original
recebido da Blackberry  Messenger e  a  partir  do qual foram impressas as  mensagens
interceptadas e juntadas aos autos.

Apresentou  a  autoridade  policial,  com  atraso  compreensível,  os
elementos solicitados na ação penal conexa 5083258-29.2014.4.04.7000 (evento 348).



Promova assim  a  Secretaria  o  traslado  para  estes  autos  de  cópia  dos
documentos constantes no evento 348 daquela ação penal.

O arquivo eletrônico original está disponível em Secretaria para consulta.
Caso requerido, forneça a Secretaria cópia, mantendo o  original em Juízo. Caberá às
Defesas  o  ônus  de  providenciar  o  meios  para  consultá-lo,  já  que  reclamaram  da
impressão e juntada realizada pela Polícia Federal.

Oportuno esclarecer uma questão.

Como se depreende com facilidade da argumentação de parte das Defesas,
a solicitação dessas provas tem objetivos bem definidos.

A tese  sugerida  por  parte das  Defesas é  a  de que Polícia  Federal teria
investigado indevidamente André Luís Vargas Ilário  e João  Luiz Correia Argôlo  dos
Santos, então Deputados Federais, no decorrer do ano de 2013, em suposta usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.

Como já consignei e como pode ser verificado nos autos do processo, não
houve investigação contra os então referidos deputados.

Fortuitamente,  na  interceptação  de  Alberto  Youssef,  foram  coletadas
mensagens de Blackberry Messenger com seu interlocutor LA (que posteriormente foi
identificado como sendo João  Luiz Correia Argôlo dos Santos)  e André Vargas (que
posteriormente foi confirmado como sendo André Luís Vargas Ilário).

Em  nenhum  momento,  pelo  que  consta  nos  autos,  houve  qualquer  ato
investigatório  direto  contra  LA ou  contra  André  Vargas,  mesmo não  tendo então  a
Polícia Federal a confirmação de suas reais identidades.

Tão logo identificado que tais mensagens poderiam ter conteúdo criminoso
e confirmado que envolveriam os referidos deputados, os elementos pertinentes foram
encaminhados  por  este  Juízo  ao  Egrégio  Supremo  Tribunal  Federal  (processos
5031223-92.2014.404.7000 e 5026037-88.2014.404.7000).

Mais recentemente, como ambos não mais exercem mandato, o Supremo
Tribunal  Federal  vem  devolvendo os  processos  a  eles  relativos,  já  tendo este  Juízo
recebido dois inquéritos relativamente a Luiz Argolo e um procedimento em relação a
André Vargas.

Também  o  Supremo  Tribunal  Federal  promoveu  o  desmembramento
processual  da  colaboração  premiada  de  Alberto  Youssef  e  Paulo  Roberto  Costa,
remetendo a este Juízo cópia de depoimentos atinentes aos referidos ex-deputados.

Não  se  vislumbra  com  facilidade  como  haveria  margem  para
questionamentos de validade quanto ao procedimento tomado.

De  todo modo,  ainda  que  assim  não  fosse,  eventuais  questionamentos
fariam sentido em ações penais ou inquéritos sobre crimes praticados por Luiz Argolo e
André  Vargas,  sendo,  aparentemente,  despropositado,  levantá-los  em  ações  penais
contra pessoas que nunca detiveram foro privilegiado, como os ora acusados.

Em outras palavras, se houve eventual vício de competência no encontro
fortuito de provas, a nulidade recairia sobre as mensagens trocadas por Alberto Youssef
com Luiz Argolo e André Vargas, sendo fantástico pretender a invalidade de tudo.

Apesar  disso, não é o  caso  de examinar  com exaustão essa  questão, até
porque apenas subentendida das incansáveis reclamações das Defesas quanto a suposta
falta nos autos de todos os elementos da interceptação.



Com a  ora  juntada  efetuada  pela  autoridade  policial,  é  provável  que  a
questão  reste  superada,  pois,  como se  verifica  nas  respostas  recebidas  pela  Polícia
Federal da Blackberry,  não houve nelas identificação completa dos titulares dos PINs
utilizados no Blackberry Messenger de Luiz Argolo e André Vargas, com o que somente
mais tarde teve a Polícia Federal a confirmação das identidades.

Ainda  assim,  para  que  não  reste  dúvida  da  lisura  do  procedimento
investigatório e embora pareça a este Juízo que parte das Defesas requer tal prova por
motivos meramente especulativos e  muito  longe  de qualquer  propósito  relacionado à
busca  da  verdade  quanto  aos  fatos  que  são  objeto  da  imputação,  resolvo  deferir  o
requerido  por  parte  das  Defesas para requisitar  às  operadoras de  telefonia  para  que
informem  ao  Juízo  acerca  dos  acessos  efetuados  pela  Polícia  Federal  dos  dados
cadastrais de terminais telefônicos no âmbito dos processos 5026387-13.2013.404.7000
e 5049597-93.2013.404.7000.

Já determinei na ação penal conexa 5083258-29.2014.4.04.7000 que fosse
oficiado às operadoras de telefonia,  VIVO, TIM, OI,  CLARO, NEXTEL, solicitando
que seja informado a este Juízo se dispõe dos registros de acesso efetuados pela Polícia
Federal para pesquisa de cadastro de usuários de terminais telefônicos efetuados entre
01/07/2013  a  17/03/2014  no  âmbito  dos  processos  de  interceptaçâo  telefônica
5026387-13.2013.404.7000 e 5049597-93.2013.404.7000, com o envio das informações
disponíveis caso positivo. Fixei o prazo de 20 dias.

Vindo a  resposta a  este  ofício  naqueles autos,  junte  a Secretaria cópia
também nestes autos.

5. Evento 317

A Defesa  de  Enivaldo  Quadrado opôs embargos  declaratórios  contra  a
decisão proferida no evento 272.

Não  houve  qualquer  omissão  quanto  aos  requerimentos  da  Defesa  em
relação à interceptação telemática ou telefônica, bastando ler a decisão.

De todo modo, agrego que o  conteúdo do  item 4 acima,  talvez supra as
dúvidas e atenda aos requerimentos da Defesa.

Quanto  ao  empréstimo  da  prova,  questiona  a  Defesa  aparentemente  a
invocação  na denúncia de  depoimentos  tomados por  Paulo  Roberto  Costa  e  Alberto
Youssef em ação penal conexa. Ocorre que essas pessoas serão ouvidas também neste
feito,  quando  poderão  ser  submetidas  ao  exame  cruzado,  não  fazendo  sentido  a
reclamação da Defesa quanto à violação do contraditório.

Reclama  a  Defesa  de  Enivaldo  Quadrado  omissão  do  Juízo  quanto  à
invalidade na busca e apreensão realizada na Arbor Contábil.

Ao rebater os questionamentos sobre a validade da busca  na decisão do
evento  250,  o  Juízo  de  fato  centrou-se  na  busca  realizada  no  processo
5073475-13.2014.404.7000.

Mas os argumentos são o mesmo.

Os questionamentos da Defesa não são consistentes com a realidade dos
autos.

A  busca  e  apreensão  na  Arbor  Contábil,  empresa  de  Meire  Poza,  que
realizava  a  contabilidade  das  empresas  de  Alberto  Youssef,  foi  cumpridamente
justificada na decisão  de 12/06/2014 no processo  5031491-49.2014.404.7000 (evento
13), sendo apontada a justa causa na apreensão de documentos contábeis das empresa



controladas por Alberto Youssef.

O dispositivo  da  busca  foi  bastante  determinado  quanto  ao  ponto,  não
sendo possível  haver  dúvidas  sobre  relevância  para  a  investigação  da  apreensão  da
documentação  contábil  de empresas  utilizadas  por  Alberto  Youssef  para lavagem  de
dinheiro.

O  auto  de  apreensão  na  Arbor  encontra-se  no  evento  30,
autocircunstanciado13.  Posterioremente,  os documentos foram juntados nos autos  do
inquérito 5049557-14.2014.4.04.7000 (eventos 442 e 443, inclusive digitalizados).

Durante a própria diligência de busca, é razoável que, no afã de encerrá-la
e permitir que os investigados possam retomar suas atividades no local, seja feita uma
descrição menos minuciosa do material apreendido.

Já no deslacramento, com mais tempo, tem a autoridade policial melhores
condições de realizar uma descrição mais pormenorizada.

Assim, pela praxe, há uma descrição inicial no auto de apreensão, que foi
feita  durante  a  efetivação  da  diligência,  e  uma  descrição  mais  precisa  quando  do
deslacramento do material apreendido.

Se a Defesa, porém, entende que houve alguma fraude por parte da Polícia
Federal,  por  ela  ter  eventualmente  fraudado algum elemento  da  busca,  por  exemplo
inserindo  falsamente  documentos,  pode  apontar  especificamente  qual  seria  o
questionamento e quais seriam esses documentos, que então o Juízo decidirá.

Não cabe, quanto a este tipo de reclamação,  impugnação abstrata,  como
faz a Defesa.

Assim,  acolho  parcialmente  os  embargos  de  declaração,  somente  para
também rejeitar a alegação de invalidade da busca na Arbor Contábil e para conceder à
Defesa de Enivaldo Quadrado para que, eventualmente, em cinco dias aponte eventuais
fraudes cometidas pela Polícia Federal na apreensão em questão.

 6. Transcrevo da decisão do evento 272:

"22. Requerem parte das Defesas perícia contábil-financeira a fim de verificar se houve
superfaturamento nas obras da Petrobrás.

Para  melhor  apreciar  esse  requerimento,  que  envolve  prova  de  difícil,  custosa  e
demorada  produção,  aparentemente  incompatível  com  o  fato de  existirem  acusados
presos, devem as Defesas melhor esclarecer o objetivo, a relevância e a pertinência da
perícia pretendida, bem como a metodologia que pretendem ver empregada. Concedo
para tanto prazo de cinco dias."

As Defesas de Sergio Cunha Mendes e Alberto Elísio Vilaça Gomes (ev.
326) e de Angelo Alves Mendes (ev. 330), peticionaram manifestando-se a respeito da
decisão que determinou esclarecimentos quanto ao pedido de perícia (ev. 272).

Em  que  pese  o  ali  argumentado,  persiste  a  falta  de  demonstração  da
relevância e pertinência da prova considerando os termos da imputação.

Apesar  do  MPF  reportar-se  a  suposto  superfaturamento  das  obras  nas
obras da Petrobrás, fulcrando-se em auditorias e julgamentos do Tribunal de Contas da
União,  a  denúncia  abrange  apenas  os  crimes  de  lavagem  de  dinheiro,  corrupção,
associação criminosa e uso de documento falso.

O crime de lavagem teria por antecedentes os crimes de formação de cartel
e de frustração à licitação, que não foram incluídos na denúncia e que foram reportados



apenas como antecedentes à lavagem.

Em  grande  síntese,  segundo  o  MPF,  as  empreiteiras  previamente
combinariam entre eles a vencedora das licitações da Petrobrás. A premiada apresentaria
proposta de preço à Petrobras e as demais dariam cobertura, apresentando propostas de
preço  maiores.  A  propina  aos  diretores  teria  por  objetivo  que  estes  facilitassem  o
esquema criminoso, convidando à licitação apenas às empresas componentes do Clube.

Nessa descrição, quer os preços sejam ou não compatíveis com o mercado,
isso não afastaria os crimes, pois teria havido cartel e fraude à licitação, gerando produto
de crime posteriormente utilizados para pagamento de propina e submetidos a esquemas
de lavagem.

No contexto da imputação,  a perícia  pretendida,  para verificar  ou  não a
ocorrência  de  superfaturamento,  é  irrelevante,  pois  não  tem  qualquer  relação  com a
procedência ou não da acusação.

Além disso, como revelado em audiência, pela oitiva dos empregados da
Petrobrás que compuseram comissão interna para avaliar "inconformidades" na licitação
e contratos das obras da RNEST e do COMPERJ, optou-se na ocasião por não realizar a
verificação se o preço de referência da Petrobras para as licitações era compatível com o
mercado. Os próprios empregados da Petrobras, que trabalharam por meses na apuração
dos fatos, declararam em Juízo que tal prova seria muito complexa, talvez impossível,
considerando a dimensão das obras envolvidas e a dificuldade de voltar os relógios para
a época da contratação.

Se  a  própria  Petrobrás,  com  recursos  técnicos  muito  superiores  aos
disponíveis da Polícia Federal, descartou a produção de tal prova e até hoje não logrou
dimensionar os possíveis prejuízos nessas obras, o que até hoje dificulda o fechamento
de seu  balanço, é evidente que não há condições técnicas para realizar essa prova no
âmbito  do  presente  processo  judicial.  Seria  necessário  contratar  uma  empresa
especializada, para o que não  há recursos judiciais disponíveis, e o  trabalho, além da
duvidosa possibilidade de chegar a bom termo, levaria meses ou anos, incompatível com
a razoável duração do processo.

Assim, por tratar a perícia requerida de prova custosa e demorada, nesse
caso possivelmente inviável tecnicamente, e por ser igualmente irrelevante em vista da
imputação específica ventilada nestes autos, indefiro tal prova pericial, o que faço com
base no  art. 400,  §1º, do  CPP,  e com base nos precedentes das instâncias recursais e
superiores, entre eles o seguinte:

'HABEAS  CORPUS.  INDEFERIMENTO  DE  PROVA.  SUBSTITUIÇÃO  DO  ATO
COATOR.  SÚMULA  691.  1.  Não  há  um  direito  absoluto  à  produção  de  prova,
facultando o art. 400,  § 1.º, do Código de Processo Penal ai juiz o indeferimento de
provas  impertinentes,  irrelevantes  e  protelatórias.  Cabíveis,  na  fase  de  diligências
complementares,  requerimentos  de  prova  cuja necessidade tenha surgido apenas  no
decorrer da instrução.  Em casos complexos, há que  confiar  no prudente  arbítrio  do
magistrado, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das
provas  requeridas  pelas  partes,  sem  prejuízo  da  avaliação  crítica  pela  Corte  de
Apelação no julgamento de eventual recurso contra a sentença. 2. Não se conhece de
habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus
requerido a Tribunal Superior.  Súmula 691.  Óbice  superável apenas em hipótese  de
teratologia.  3.  Sobrevindo decisão do colegiado  no Tribunal  Superior,  há  novo ato
coator que desafia enfrentamento por ação própria.' (HC 100.988/RJ - Relatora para o
acórdão: Min. Rosa Weber - 1ª Turma - por maioria - j. 15.5.2012)

Fica então indeferida essa prova.

7. Evento 331



A Defesa de Ricardo Pessoa formula uma série de requerimentos.

As  questões  relativas  à  interceptação  telefônica  e  telemática  restam
superadas pelo constante no item 4 retro.

Reclama,porém,  a  Defesa  de  Ricardo  Pessoa  que  no  HD  fornecido  à
Defesa não se logrou acessar com a senha fornecida a pasta "lavajato/lavajto e outras -
IPL 7142099 - Lavajato/Carlos Habib Chater.

Certifique a Secretaria se o acesso é viável ou não ao material específico.
Em caso negativo, solicitem-se esclarecimentos com urgência da autoridade policial, se
for o caso com o envio de nova senha ou do novo arquivo em questão. Observo que a
mesma providência foi determinada na ação penal conexa 5083258-29.2014.4.04.7000.

Sobre  o  pedido  de  translado  para  estes autos da  petição  e  documentos
constantes no evento 38  do  processo 5053836-09.2014.4.04.7000,  defiro.  Promova  a
Secretaria o translado.

Pleiteia  a  Defesa  a  exclusão  do  processo  de  documentos  que  diriam
respeito a conversa entre o acusado e seus advogados. Seriam os constantes no Evento
46, apreensão 03. fls. 65/70 e 73/77; Evento 46, apreensão 7, fl. 291.

Sobre essa pretensão  necessário previamente ouvir  o MPF. Ciência com
prazo de 10 dias.

8. Evento 335

Na  decisão  de  27/01/2015  (evento  272),  ao  apreciar  as  respostas
preliminares, assim consignei sobre testemunha arrolada pela Defesa de João Procópio:

"Arrolou a Defesa de  João Procópio como testemunhas John S.  Chen, Peter Gordon
Mackay e  Andrew de  tal  (...).  Relativamente  a estes, dois deles,  aliás,  residentes  no
Canadá, um deles o Ministro da Justiça do Canadá, outros empregados da Blackberry, a
oitiva aparenta ser manifestamente irrelevante e impertinente, já que a Defesa pretende
transformar a questão jurídica já examinada (validade da interceptação telemática do
BBM) em uma questão de fato. De todo impertinente a pretensão de oitiva do Ministro
da  Justiça  do  Canadá  sobre  o  ponto,  validade  da  ordem  judicial  brasileira  de
interceptação  das  mensagens  BBM.  Assim,  quanto  a  essas  três  testemunhas,
considerando que a questão jurídica já foi resolvida, afirmando-se a validade da prova,
e  o  despropósito  em  ouvir  testemunhas  residentes  no  exterior,  máxime  de  forma
irrelevante o Ministro da Justiça de outro país, gerando até mesmo constrangimentos à
imagem da Justiça brasileira pela extravagância da diligência pretendida,  indefiro a
prova por ser irrelevante e impertinente para o julgamento da causa.

Relativamente à Andrew de tal, aponto ainda a inviabilidade pela falta de identificação
completa e ausência de endereço. Concedo em relação a ele o prazo de cinco dias para
eventual complmentação."

A  Defesa  de  João  Procópio  manifestou-se  a  respeito  das  testemunhas
Andrew, John e Peter (item 24 do evento 272).

Defiro a substituição da oitiva das testemunhas John Chen e Peter Mackay
por João Stricker, com o endereço ali apontado.

Aproveitando as audiências já designadas (evento 313),  será ouvido  em
20/03/2015, às 09:30, por videoconferência com a Justiça Federal de São Paulo. Solicite
a  Secretaria  ao  Juízo  deprecado  a  sua  inclusão  no  ato  e  a  expedição  do  mandado
respectivo.

Insiste, porém, a Defesa na oitiva de "Andrew", sem sobrenome definido,
empregado da Blackberry, e sem endereço definido.



Ora,  é ônus  da  Defesa  indicar  suas testemunhas com  nome  completo  e
endereço definido. Não é ônus deste Juízo realizar tal tarefa para a Defesa.

Em  caso  de  imprescindibilidade  ou  pelo  menos relevância  da  prova,  o
Juízo pode excepcionalmente auxiliar.

Aqui, porém, a Defesa insiste em ouvir a testemunha para demonstrar uma
tese jurídica insubsistente,  de que a Justiça brasileira não pode autorizar interceptação
telemática  de  comunicações  entre  brasileiros,  em  território  brasileiro  e  para  apurar
crimes praticados no Brasil, apenas porque a empresa provedora do serviço é canadense.
Tal tese jurídica já foi rejeitada por este Juízo na decisão do evento 272 (item 10), não
havendo,  portanto,  mínima  relevância ou  pertinência da diligência requerida, máxime
com a  imprecisão do requerimento (ouvir  "Andrew", sem sobrenome ou  endereço de
localização).

Então, pela deficiência da indicação da testemunha, ônus que é da Defesa,
tornando inviável a prova, e pela irrelevância da prova pretendida, indefiro também a
oitiva dessa testemunha.

Assim,  será  ouvida  apenas  a  testemunha  João  Stricker  no  endereço
apontado pela Defesa.

Já quanto aos novos questionamentos sobre  a interceptação,  entendo em
princípio superados pelo constante no item 4, acima.

9. Waldomiro de Oliveira foi denunciado em várias das ações penais desta
fase da assim denominada Operação Lavajato.

As testemunhas arroladas pela Defesa são as mesmas.

Consultada,  a  ilustre  defensora  concordou  em  realização  de  uma  única
audiência por economia processual.

Assim,  expeça-se  precatória  conjunta  para  a  oitiva  das  testemunhas
arroladas pela Defesa de Waldomiro de Oliveira, com prazo de 30 dias.

Junte-se cópia da precatória nas demais ações penais, intimando as partes
da expedição.

10.   Aguarde-se  manifestação  do  MPF  a  respeito  do  pedido  de
desmembramento do processo feito por algumas das Defesas (item 8 do evento 272).

11. Intimem-se MPF e Defesas da presente decisão, devendo atentar para
as provisões específicas.

 

Curitiba, 23 de fevereiro de 2015.
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