
Consulta da Movimentação Número : 92 

PROCESSO 

0005963-55.2017.4.03.6181 

Autos com (Conclusão) ao Juiz em 20/08/2018 p/ Despacho/Decisão 

*** Sentença/Despacho/Decisão/Ato Ordinátorio 

Vistos etc. Oferecida a denúncia acostada às fls. 1692-1732 (numeração retificada), foi 
proferida a decisão de fls. 1733-1735, que determinou a intimação pessoal dos denunciados 
para apresentação de resposta escrita nos termos do art. 514 do CPP. Igualmente foi publicada 
a decisão aos advogados constituídos dos denunciados para a apresentação da referida defesa 
no prazo comum de 15 (quinze) dias, por meio da obtenção de cópias digitais completas do 
processo. Vieram aos autos os seguintes requerimentos relacionados à mencionada decisão: 

Fls. 1886-1906, 1907, 1910 e 2021-2022: EDISON MINEIRO FERREIRA DOS SANTOS alega que 
parte das cópias dos arquivos obtidos estão corrompidos inviabilizando o acesso pela defesa. 
Requereu também cópia de toda a documentação apreendida pela Polícia Federal em sua 
residência e na empresa DERSA. Por fim, requereu prazo de 30 dias para resposta após o 
acesso aos autos; 

Fls. 1911-1915: PEDRO PAULO DANTAS DO AMARAL CAMPOS também alega que cópias 
digitais estão corrompidas e pede prazo de 30 dias para resposta após a disponibilização dos 
autos; 

Fls. 1920-1923: ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ igualmente afirma que cópias estão 
corrompidas e requer novo prazo; 

Fls. 1930-1934 e 2015-2017: LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO, por meio de sua defesa, 
alega falta de acesso a documentos e requer a devolução do prazo após acesso aos autos. 
Pugna pelo cancelamento das audiências designadas em alegada violação do rito processual. 

Fls. 2013-2014: BENJAMIM VENÂNCIO DE MELO JÚNIOR alega, outrossim, dificuldade de 
acesso às cópias das mídias dos autos e requer devolução do prazo. 

Fls. 2023-2025: SILVIA CRISTINA ARANEGA MENEZES requer a devolução de prazo após o 
acesso aos autos.  

Também consta dos autos, entre fls. 1784-1821 e 1822-1835 documentos e laudos 
encaminhados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Foi determinado o 
apensamento, outrossim, de 01 volume com relatórios de análise documentais recebidos da 
autoridade policial (ofício 12781/2018). Às fls. 1937-1980 foram juntadas as certidões de 
entrega de cópias digitalizados dos autos aos representantes dos denunciados. Foram 
acostados os mandados de intimação pessoal dos denunciados (fls. 1981-2004).  

Nerivaldo Alexandre Silva, proprietário de empresa alvo de busca e apreensão nas 
investigações, requer acesso a cópias dos autos (fl. 2010). 



CARLOS PRADO ANDRADE requer sua dispensa das audiências designadas, fazendo-se 
representar nelas por meio de seus advogados constituídos (fls. 2011-2012).É o breve 
relatório.  

F u n d a m e n t o e D e c i d o.  

1. Acerca das reiteradas manifestações sobre alegadas dificuldades de acesso às cópias 
digitalizadas, observo do teor de algumas petições a tentativa de extração de arquivos de 
maneira incorreta, eis que conforme determinado pelo juízo, foram fornecidos arquivos de 
imagem para produção de réplicas de CD/DVD idênticas às mídias originais juntadas aos autos, 
o que somente permite o acesso pela efetiva gravação do arquivo de imagem em uma nova 
mídia de CD/DVD virgem (réplica). 

2. Saliento que tal procedimento garante às defesas acesso ao fidedigno teor das referidas 
mídias originais, tal como recebidas nos autos. Contudo, considerando que isto exige de fato 
um tempo maior para a abertura de cada mídia, reputo adequada, diante do pleito das 
defesas, a disponibilização das mídias por modo mais simplificado, por meio das pastas em 
arquivos ".zip", notoriamente acessíveis de qualquer computador. 

3. No tocante aos pedidos de devolução de prazo, observo, conforme certidão retro, que todos 
os denunciados foram intimados pessoalmente, bem como que todos possuem defensores já 
constituídos por procuração nos autos. Assim, nada obsta a imediata publicação para a 
renovação do prazo comum de 15 (quinze) dias para a apresentação das respostas escritas nos 
termos do art. 514 do CPP. 

4. INDEFIRO o pedido de concessão de prazo de 30 (trinta) dias, uma vez que a obtenção de 
prazo em dobro somente é prerrogativa legal da Defensoria Pública, bem como, que após o 
eventual recebimento da denúncia, terão as defesas dos réus que permanecerem no polo 
passivo o regular prazo de 10 (dez) dias para resposta à acusação antes do início da instrução. 
Ademais, com o devido respeito aos prazos legais, conforme é o caso, a celeridade do curso 
processual é exigida nas hipóteses em que existam réus mantidos sob necessária prisão 
preventiva, como também é o caso. 

5. INDEFIRO, outrossim, o pedido de cancelamento de todas as audiências designadas, e afasto 
as alegações de violação do rito processual. O mero agendamento de data para audiências na 
concorrida pauta do juízo, não constitui antecipação da instrução, eis que isto tão somente 
ocorreria com a efetiva oitiva de alguma testemunha, o que não ocorrerá antes de eventual 
recebimento da denúncia e apreciação das respostas à acusação. Ao revés, o agendamento de 
audiência e a adoção das providências cartoriais necessárias para garantir que não seja o ato 
frustrado, não apenas é a medida adequada à prestigiar a razoável duração do processo, como 
não gera qualquer prejuízo à defesa. 

6. Assim, MANTENHO a audiência designada para o dia 14 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 13:00 
HORAS, ocasião em que, caso não seja possível a oitiva das testemunhas, será de toda forma 
realizada a apreciação da denúncia oferecida, a citação dos denunciados, bem como a 
hipotética análise de suspensão condicional do processo em face daqueles que, 
eventualmente, somente for recebida a acusação no tocante a delito isolado com pena mínima 



de até 01 ano, o que, embora não previsível, é abstratamente possível em razão da imputação 
do delito tipificado no art. 299 do Código Penal. 

7. Determino a BAIXA de pauta das audiências agendadas para os dias 03 e 12 de setembro de 
2018. Ficam as partes intimadas por meio de seus representantes.  

8. INDEFIRO o pedido de dispensa formulado pela defesa do denunciado CARLOS PRADO 
ANDRADE, que deverá comparecer pessoalmente à audiência acima indicada (14 de 
setembro), não acolhendo a justificativa da distância (relativamente pequena considerando as 
dimensões do Estado de São Paulo) ou da idade (que não impediu seus deslocamentos em 
razão de atividades profissionais), uma vez que o denunciado foi cientificado da referida data 
com a antecedência necessária para programar sua vinda. Ademais, na hipótese de proposta 
de suspensão condicional do processo, a presença do denunciado é imprescindível.  

9. No tocante ao requerimento do réu EDISON MINEIRO FERREIRA DOS SANTOS, em que 
pugna pelo acesso a documentos apreendidos pela autoridade policial, é necessária a 
apreciação mediante as seguintes considerações:  

a) INDEFIRO a expedição de ofício ou outra ordem à autoridade policial em razão de não ter 
sido demonstrado pela defesa a resistência daquela à concessão de quaisquer cópias que 
fossem solicitadas pelo requerente, o que não autoriza a intervenção jurisdicional sob pena de 
sua banalização, bem como por ser ônus da defesa a apresentação da documentação do seu 
interesse;  

b) Sem prejuízo, AUTORIZO a apresentação da referida documentação pela defesa a qualquer 
momento nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal, reconhecendo que trata-se de 
pedido instrutório que busca a produção (em juízo) de prova nova, não utilizada pela acusação 
no oferecimento da denúncia;  

c) Saliento que o inquérito policial nº. 0053/2016-11, na forma já manifestada pelo Ministério 
Público Federal, não encerrou todas as investigações, e seu desmembramento para a 
formação de novos inquéritos policiais já foi autorizado pelo juízo na decisão proferida em 
02/08/2018, de maneira que somente faz parte do acervo que instrui a denúncia (sem prejuízo 
do disposto no art. 231 do CPP) as provas colacionadas aos autos até então, sendo 
manifestamente infundado e protelatório interesse na suspensão do presente processo objeto 
da denúncia, já oferecida e não aditada, sob alegação de espera por prazo indefinido (ou 
infinito) até o encerramento de todas as eventuais diligências investigatórias decorrentes das 
medidas cautelares adotadas, inclusive as interceptações telefônicas ou apreensões.  

d) A mesma conclusão aplica-se a qualquer outro requerimento que objetive a suspensão dos 
prazos para defesa com base em requerimento instrutório, ressalvadas as hipóteses previstas 
nos arts. 92-94 do CPP.  

10. Apreciados os requerimentos relacionados à última decisão proferida, passo às demais 
deliberações.  

11. Providencie-se a atualização das cópias digitalizadas dos volumes dos autos, apensos e 
dependentes, bem como a guarda, em Gabinete, de cópia do conteúdo das mídias encartadas 



em pastas ".zip", para fornecimento exclusivamente aos representantes dos denunciados, 
constituídos por procuração, durante o curso do prazo comum de 15 (quinze) dias para 
apresentação de resposta.  

12. Documentos digitais referentes às gravações interceptadas, como notoriamente 
conhecido, são acessados por programas como "Guardião", "reader.exe" e outros disponíveis 
nas respectivas mídias, sendo ônus dos defensores criminalistas a obtenção do conhecimento 
necessário para utilização.  

13. Durante esse prazo, os autos devem permanecer em Secretaria, disponíveis para cargas 
rápidas aos representantes dos denunciados, ao que REJEITO, desde logo, alegação -
infundada- de cerceamento de acesso por uma parte em virtude da temporária carga dos 
autos por outra parte, diante da já reiterada disponibilidade integral de todo o teor do 
processo em versão digital.  

14. Igualmente durante o referido prazo, após publicação, petições de qualquer natureza, 
diversas das respostas previstas no art. 514 do CPP, deverão ser imediatamente autuadas em 
apartado para conhecimento do juízo. 

15. Autorizo a coinvestigados não denunciados o acesso tão somente aos volumes dos autos 
principais do presente feito e da medida cautelar de busca e apreensão (4285-68.2018), 
mediante carga e após o referido prazo de 15 dias destinado à apresentação das peças 
defensivas pelos denunciados.  

16. INDEFIRO o acesso aos autos ou o fornecimento de cópias a qualquer terceiros 
interessados, salvo deliberação em contrário, ouvido o Ministério Público Federal.  

17. Vencido o prazo e não apresentada a peça defensiva pelos denunciados, certifique a 
Secretaria, independentemente de eventual requerimento e salvo decisão em contrário deste 
juízo, a fim de que na audiência agendada e com a presença do réu sejam adotadas as 
providências cabíveis.  

18. Registre-se para novas expedições que os denunciados presos Pedro da Silva e Laurence 
Casagrande Lourenço encontram-se atualmente recolhidos na Penitenciária II de Tremebé/SP.  

19. Anote-se a baixa, em pauta, das audiências canceladas (03 e 12 de setembro), conforme 
decidido.  

20. Com relação à notícia e justificativa apresentada pela defesa do denunciado Enrique 
Fernandez Martinez sobre sua repatriação à Espanha (fls. 1836-1879), manifeste-se o 
Ministério Público Federal. Requisite-se com urgência e junte-se a pesquisa de movimentações 
migratórias do denunciado. 

21. Dê-se ciência da presente decisão ao MPF. 

22. Disponibilize-se no Diário Eletrônico do dia 28/08/2018, para efeitos de publicação no dia 
seguinte. 

23. Cumpra-se. São Paulo, 24 de agosto de 2018. 
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