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Autos com (Conclusão) ao Juiz em 29/06/2018 p/ Despacho/Decisão 

*** Sentença/Despacho/Decisão/Ato Ordinátorio 

TERMO DE DELIBERAÇÃOPela defesa de JOSÉ GERALDO CASAS VILELA foi manifestada a 
desistência das testemunhas ANA FLÁVIA DOS SANTOS LIMA e EDISON MINEIRO DOS SANTOS, 
não havendo a oposição das demais partes presentes.Iniciada as oitivas das testemunhas, o 
registro dos depoimentos foi feito por meio de sistema de gravação digital audiovisual, na 
forma do art. 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal (incluído pela Lei nº 11.719, de 
20 de junho de 2008), tendo sido determinada a gravação de cópia em mídia do tipo CD, que 
será juntada a estes autos.A pedido, foi registrada a saída da advogada DRA. RENATA DE 
FREITAS BADDINI após a oitiva da testemunha Kiyoshi Monma.Pela defesa de JOSÉ GERALDO 
CASAS VILELA também foi manifestada a desistência da testemunha FELIPE ANDRÉ SPINELLI, 
não havendo oposição dos demais presentes.Pela MMª. Juíza Federal foi deliberado: "1) 
HOMOLOGO a desistência das testemunhas ANA FLÁVIA DOS SANTOS LIMA, EDISON MINEIRO 
DOS SANTOS e FELIPE ANDRÉ SPINELLI arroladas por José Geraldo Casas Vilela, conforme 
requerido neste ato. 2) INTIMO os presentes das seguintes deliberações proferidas à fl. 3060: 
1. Tendo em vista a notícia de intimação negativa da testemunha JOSÉ OLYNTHO MACHADO 
JUNIOR (fls. 3056/verso), INTIME-SE a defesa de Paulo Vieira de Souza para que forneça o 
endereço atual da testemunha no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 2. Em 
atenção ao pedido de substituição de testemunhas pela defesa da ré Tatiana Arana Souza 
Cremonini, acolho o pedido tão somente com relação àquelas cujos nomes constam dos autos 
(Monica Martins e Georgina Evangelista), mas cujo paradeiro é desconhecido. INDEFIRO o 
pedido com relação à testemunha regularmente arrolada pela defesa constituída da ré no 
momento processual correto e com endereço para intimação: Marizete Ferraz Gomes, que 
deverá também ser ouvida na audiência a ser realizada em 13/julho, salvo expressa desistência 
pela defesa. Não havendo a tentativa de intimação, o acolhimento do pedido de substituição 
importaria em indevida autorização de aditamento da resposta à acusação, ato já precluso 
pela consumação. Não acolho o fundamento de mudança de defensores, uma vez que tal 
liberalidade da parte ré não prejudica ato processual consumado e regularmente realizado.3) 
INTIMO, outrossim, a defesa do réu JOSÉ GERALDO CASAS VILELA a manifestar-se no prazo de 
5 (cinco) dias, sob pena de preclusão da oitiva, a respeito do paradeiro das testemunhas não 
localizadas: Marco Antonio (fls. 3052-3053), Ana Karina Botelho Mastelin e Leandro Augusto 
Mastelin (fls. 3077 e 3083).4) Cientifico as partes das alegações da defesa da ré M==== 
apresentadas às fls. 3095-3098 a respeito da documentação apresentada às fls. 3012-3016.5) 
Em virtude da substituição das testemunhas Mônica e Georgina, fica prejudicada a contradita 
apresentada à fl. 3090.6) Sem prejuízo das audiências já agendadas, DESIGNO o dia 13 DE 
JULHO DE 2018, ÀS 10:00 HORAS, para oitivas por videoconferência das testemunhas ADRIANA 
FÁTIMA PINA, CRISTIAN JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA e VALERIA CHRISTINA LAFERRERA DE 
OLIVEIRA, arroladas pela defesa de José Geraldo.7) DESIGNO o dia 26 DE JULHO DE 2018, ÀS 
10:00 HORAS, para oitiva da testemunha Ministro Aloysio Nunes, oportunidade em que serão, 
outrossim, ouvidas outras eventuais testemunhas residuais.8) DESIGNO, outrossim, o dia 09 
DE AGOSTO DE 2018, ÀS 10:00 HORAS, também para oitiva de testemunhas residuais, 
interrogatório dos réus e encerramento da instrução.9) OFICIE-SE via deprecata a testemunha 



Ministro de Estado nos termos do art. 221 do CPP, sugerindo-se a data designada, bem como, 
expeça-se desde logo sua intimação pessoal para comparecimento no dia 09/AGOSTO na 
hipótese de que não indique data para oitiva dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme 
jurisprudência do E. STF."Pela defesa de TATIANA ARANA CREMONINI foi manifestada a 
desistência da testemunha MARIZETE FERRAZ GOMES, não havendo oposição das demais 
partes.Pela MMª. Juíza Federal foi deliberado: "1) HOMOLOGO a desistência da testemunha 
MARIZETE FERRAZ GOMES arrolada por Tatiana Arana de Souza Cremonini, conforme 
requerido neste ato. Saem os presentes cientes e intimados." Nada mais, às 15:57 foi 
encerrado o presente termo. 
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