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DESPACHO/DECISÃO

1. Relativamente ao requerido na petição do evento 1.801
pela Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, de incompetência deste Juízo
para a ação penal, já foram interpostas, por fundamentos similares, as
exceções de incompetência 5032138-05.2018.404.7000 e 5026227-
12.2018.404.7000.

Observo que, aparentemente, a r. decisão na Petição
6664/DF é similar à decisão na Petição 6780 da maioria da 2ª Turma do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, acerca da remessa dos depoimentos
das colaborações, e não da própria ação penal. Digo, aparentemente,
pois o acórdão ainda não foi publicado. 

Então as questões, por sua similaridade, serão resolvidas
no julgamento das exceções, recentemente conclusas. 

2. Relativamente ao requerido na petição do evento
1.802 pela Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, já houve decisão a
respeito, em 03/04/2018:

"A Polícia Federal apresentou o laudo sobre os lançamentos
questionados no sistema de contabilidade informal da Odebrecht
(evento 1.536).
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Concedido prazo para juntada dos parecereces dos assistentes
técnicos, 15 dias, (evento 1.538), mais 10 dias (evento 1.568).

MPF apresentou parecer por assistente técnico (evento 1606).

Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva apresentou parecer do assistente
técnico (evento 1.626).

A Defesa de Demerval Gusmão apresentou a petição do evento 1.629,
reiterando alguns quesitos e apresentando quesitos suplementares. 

O laudo foi extenso e respondeu aos quesitos do Juízo e das partes,
inclusive aos quesitos da Defesa de Demerval Gusmão (fls.  161-164),
apresentando as informações disponíveis.

Se a Defesa não concorda com o laudo ou com as informações
disponíveis, pode questionar o laudo, mas os quesitos suplementares
apresentados são inapropriados, inclusive com reapresentação de
quesitos que haviam sido indeferidos pelo Juízo, conforme decisão de
27/09/2017 (evento 1.088).

Assim, indefiro os quesitos suplementares.

Ciência ao MPF, Defesas e Assistente de Acusação deste despacho e
das juntadas dos pareceres e para eventuais novas considerações,
observando que o Juízo só examinará o laudo e os pareceres na
sentença. As partes igualmente poderão reservar seus argumentos
para as alegações finais."

Na ocasião, a Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva não
havia apresentado qualquer quesito suplementar, nem requerido a oitiva
dos peritos.

Preclusa a oportunidade, na posterior petição do evento
1.648, pediu que os peritos se manifestassem a respeito do parecer
técnico de seu assistente.

E agora na petição do evento 1.802, vem requerer oitiva
dos peritos e prazo para formulação de quesitos.

Ora, se a Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva tinha
quesitos suplementares ou se pretendia ouvir os peritos, deveria ter
requerido em sua primeira manifestação (evento 1.626), como fez a
Defesa de Demerval Gusmão, e não tardiamente após o prazo.

Por outro lado, não cabe intimar os peritos para se
manifestarem sobre o parecer do assistente técnico, como pretende a
Defesa.

Como o Juízo já consignou, o julgador examinará as
provas, inclusive o laudo pericial e pareceres técnicos, que compõem
parte menor do conjunto probatório, na sentença, não sendo cabível no
curso do processo uma avaliação aprofundada das provas. Se tiver
alguma dúvida, converterei o feito em diligência.
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3. Ainda na petição do evento 1.802, requer novamente
acesso ao processo 5020175-34.2017.4.04.7000 ou acesso a
manifestações a respeito da Informação Técnica nº 030/2018-
SETEC/SR/PF/PR, para verificar a idoneidade da perícia técnica.

Quanto à questão do acesso ao referido processo, reitera-se
pedido já indeferido conforme decisão de 24/05/2018 (evento 1.705) e
que por sua vez já era reiteração de requerimento anterior.

Quanto à questão da integridade do sistema de
contabilidade informal da Odebrecht, já foi feito perícia e pareceres
sobre ela, a pedido aliás da própria Defesa, já existindo nos autos os
elementos necessários à decisão, o que será feito na sentença. 

Oportuno lembrar à Defesa que a instrução já se encerrou e
não cabe reabri-la por conta de requerimentos sem fim. 

4. Aguarde-se o julgamento próximo das exceções de
incompetência para decisão quanto à continuidade.

5. Ciência à Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva e, por
oportuno, ao MPF.

Curitiba, 31 de agosto de 2018.
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