
Autos com (Conclusão) ao Juiz em 14/09/2018 p/ Despacho/Decisão 

  *** Sentença/Despacho/Decisão/Ato Ordinátorio 

  Vistos. Em atenção aos pedidos manifestados pelas defesas de alguns dos réus 
conforme termo de fls. 2992-2996, cumpre a este Juízo, em apreciação às manifestações 
apresentadas, deliberar da forma a seguir.Das alegações lançadas pelos representantes dos 
réus LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO, BENEDITO TRIDA, CARLOS HENRIQUE BARBOSA 
LEMOS, MÁRCIO AURÉLIO MOREIRA, ADRIANO TRASSI e EDISON MINEIRO FERREIRA DOS 
SANTOS, extrai-se, como efetivo requerimento ao Juízo, o pedido de cancelamento da 
audiência designada para o dia 19 de outubro de 2018, às 13:00 horas. Como fundamento do 
pedido, os réus afirmam a ocorrência de violação de rito processual e suspeição do Juízo. O 
Ministério Público Federal manifestou-se pela inexistência de vício processual ou de suspeição, 
tratando por descabidas as alegações dos réus. Foram juntadas aos autos, em 20/09/2018, as 
últimas peças defensivas pendentes. 

DECIDO. 

 

Considero infundadas as alegações manifestadas pelas defesas dos réus no tocante à 
existência de qualquer vício processual na condução do feito ou suspeição desta magistrada. O 
agendamento preliminar de audiência em pauta antes das citações ou da apresentação das 
defesas escritas, em especial quando há partes submetidas à prisão cautelar processual, é 
prática comum, conhecida e celebrada na Justiça Federal da 3ª Região, que, em razão de seu 
caráter eventual e revogável, de modo algum constitui juízo antecipado em prejuízo da parte. 
Observa-se, por exemplo, que os mandados de citação expedidos no sistema eletrônico da 
Justiça Federal possuem campo para preenchimento de data de audiência. O prévio 
agendamento de audiência evita a necessidade de encaixe em pauta em datas próximas e já 
saturadas, bem como, permite diligências que necessariamente exigem prazo mínimo de 
antecedência, como realização de escoltas policiais, transferência prisional, prazo dos oficiais 
de justiça, e, diversamente do que neste momento alegam os causídicos, o prévio 
agendamento de ato processual para data futura também vai em seu benefício, por reduzir as 
chances de conflitos com outros compromissos judiciais, permitindo uma melhor programação 
pela parte. Cumpre salientar que a alegação de vício processual pela designação de audiência 
já foi levada à instância superior por um dos denunciados, conforme Correição Parcial 
distribuída à Corregedoria Regional da 3ª Região no processo SEI nº. 0039144-
85.2018.4.03.8000, sendo indeferido o pleito de suspensão do ato, conforme decisão cuja 
cópia está às fls. 3003-3004 dos autos. Assim deliberou o Exmo. Desembargador Federal 
Corregedor Regional (grifo nosso):"(...)No caso, o requerente insurge-se contra a decisão da 5ª 
Vara Federal de São Paulo/SP, que designou audiência de instrução antes do recebimento ou 
rejeição da denúncia, alegando inversão tumultuária do procedimento legal e abuso de poder 
pelo magistrado, ao manter a data agendada, mesmo após alertado do evidente "error in 
procedendo". Aduz que, além de expressar antecipação do juízo de admissibilidade da 
denúncia, o procedimento adotado pelo corrigido contrariou as fases dos artigos 395 e 397, do 
Código de Processo Penal, configurando inovação procedimental apta a causar prejuízos aos 
acusados. Todavia, em cognição sumária, não se verifica a situação legal necessária a que seja 



concedida a providência liminar requerida. O instituto da correição parcial presta-se, tal como 
prevê os normativos acima citados, a impugnar ato ou despacho do Juiz de primeira instância 
de que não caiba recurso, ou omissão que importe erro de ofício ou abuso de poder. Destarte, 
a decisão impugnada foi clara em enunciar que não será realizado qualquer ato instrutório 
antes da apreciação da denúncia e das respostas à acusação. Ressaltou o Juízo que a medida 
objetiva somente conferir maior celeridade à tramitação do feito, tendo em vista que há 
presos provisórios, dentre eles o requerente, e que o agendamento prévio da audiência não é 
capaz de gerar prejuízo às defesas, pois antes da oitiva de testemunhas haverá "apreciação da 
denúncia oferecida, a citação dos denunciados, bem como a hipotética análise da suspensão 
condicional do processo". Em casos que tais, possível extrair da jurisprudência o entendimento 
de que não se tem nulidade: RHC 201801404350, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 15/08/2018: 
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESIGNAÇÃO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTES DO OFERECIMENTO DE DEFESA PRÉVIA E 
DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE QUE NÃO IMPEDIU O 
ATENDIMENTO DOS PRECEITOS PROCESSUAIS PENAIS PERTINENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 
MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Conquanto o princípio do 
devido processo legal compreenda a garantia ao procedimento tipificado em lei, não se 
admitindo a inversão da ordem processual ou a adoção de um rito por outro, não se pode 
olvidar que as regras procedimentais não possuem vida própria, servindo ao regular 
desenvolvimento do processo, possibilitando a aplicação do direito ao caso concreto. 2. Assim, 
a eventual inversão de algum ato processual ou a adoção do procedimento ordinário em 
detrimento de rito especial só podem conduzir à nulidade do processo se houver prejuízo às 
partes. 3. Na espécie, no despacho por meio do qual se determinou a notificação dos réus para 
oferecerem a defesa prévia prevista no artigo 55 da Lei 11.343/2006, a magistrada singular 
designou data para audiência de instrução e julgamento, o que, a princípio, poderia 
caracterizar ofensa ao dispositivo citado, uma vez que o mencionado ato processual somente 
deveria ser agendado após o exame da resposta apresentada pelos acusados e o acolhimento 
da incoativa. 4. Contudo, a mera designação da audiência de instrução e julgamento antes da 
análise da defesa prévia não impede que a defesa oferte a referida peça, muito menos que as 
teses veiculadas pelos recorrentes sejam averiguadas e ponderadas pelo Juízo, circunstância 
que obsta o reconhecimento da eiva suscitada na irresignação, já que se trata de 
descumprimento de formalidade que não compromete o regular trâmite do processo, 
tampouco acarreta violação ao devido processo legal. Precedentes. 5. Recurso desprovido." 
AGRRHC 201600732743, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 19/10/2016: "PENAL. AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO 
DE PRAZO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NULIDADE NA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Quanto 
ao alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, mantenho nesta 
parte a decisão ora agrava, posto que tal tema já foi analisado por esta Turma nos autos do 
RHC 57.863/RJ de minha relatoria. II - A declaração de nulidade de ato processual não pode 
prescindir da demonstração do prejuízo, em face do princípio pas de nullité sans grief, previsto 
no art. 563 do Código de Processo Penal. III - Não há que se falar em nulidade no caso 
concreto, pois o aditamento da denúncia não impediu que a defesa do ora recorrente pudesse 
apresentar suas razões, não havendo na espécie o prejuízo ao princípio da ampla defesa. 



Outrossim, as outras matérias aduzidas preliminarmente pela defesa foram devidamente 
analisadas ao longo da instrução criminal, de acordo com o acórdão objurgado. Agravo 
regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. "Logo, a mera designação de 
audiência, ainda que antes da apreciação das alegações da defesa prévia e do recebimento da 
denúncia, não configura erro procedimental ou inversão tumultuária do processo aptos a 
justificar a suspensão do ato, pois foi assegurado, como visto, manifestação prévia do juízo 
como condição à realização dos atos de instrução. A designação de audiência, por sua vez, não 
antecipou juízo cognitivo do magistrado acerca da denúncia e da resposta da defesa, mas 
apenas buscou, como esclarecido, organizar a agenda da Vara para evitar demora, se 
necessário for a realização do ato, dado que se cuida, na espécie, de réu preso. Não há, pois, 
como retirar, a priori, das alegações expostas pelo corrigente a verossimilhança apta a 
autorizar a sustação da audiência designada para o dia 14/09/2018.Ademais, concorre para 
reforçar a conclusão de inviabilidade da suspensão postulada, a constatação de que não existe 
comprovação de dano irreparável, já que eventual e posterior reconhecimento da inversão 
tumultuária do processo, se assim por hipótese vier a ocorrer, implicaria o restabelecimento 
da situação processual anterior e, portanto, a própria invalidação consequente da audiência 
impugnada, no que praticada em desconformidade com a regularidade procedimental 
preconizada pela defesa. Por evidenciado, os dispêndios com atos de escolta e deslocamento 
do preso não configuram dano jurídico irreversível, menos ainda para a própria defesa, não se 
autorizando, portanto, a sua invocação para efeito de autorizar a suspensão pleiteada, mesmo 
porque, conforme consulta ao sistema informatizado do Supremo Tribunal Federal, o réu 
obteve a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, em 
decisão proferida em 04/09/2018 (HC 160.280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ante o exposto, 
indefiro a suspensão requerida.(...)"Como se observa, portanto, completamente válida e legal 
a condução processual exercida pelo Juízo, cujo efeito, que jamais poderia ser alegado como 
prejuízo à defesa, permitiu a tramitação do processo em prazo adequado ao grande número 
de denunciados, nem tão curto quanto feitos mais simples (eis que entre expedição dos 
mandados de intimação nos termos do art. 514 do CPP, em 13/ago, e o protocolo da última 
peça defensiva em 13/set, decorreu prazo de um mês) e nem tão longo quanto outras ações 
com grande polo passivo em que não há réus presos e nem prescrição próxima. Como é 
evidente, o prazo usual correto para a tramitação dos feitos é aquele previsto em lei, não 
constituindo direito de investigados e acusados pugnar pela vagarosidade processual. No 
tocante ao ato realizado no dia 14/08/2019, houve, de fato, frustração superveniente do 
objeto da audiência em razão do protocolo, no dia anterior, da defesa preliminar em subseção 
judiciária diversa, que exigiu decurso de tempo até sua juntada aos autos. Até então, a 
audiência estava designada, na forma expressa da lei (art. 89 da Lei nº 9.099/95) para eventual 
hipótese de suspensão condicional do processo, cuja proposta necessariamente deve ser 
apresentada diretamente ao réu presente. Posto isso, verifico que, em virtude do tempo já 
decorrido desde 14/09/2018 e considerando o fato de que não mais existem réus presos no 
processo, situação diferente daquela por ocasião do agendamento da audiência anterior, resta 
impraticável, para a adoção das diligências necessárias, a manutenção do agendamento de 
audiência na data designada: 19 de outubro de 2018. Por tal razão, determino o 
cancelamento, com baixa de pauta. Ficam os réus intimados por meio de seus advogados. No 
tocante às alegações de suspeição do Juízo, observa-se que possuem como tronco de 
fundamentação a já afastada alegação de violação de rito processual, o que de todo esvazia a 



tese apresentada. Por outro lado, ainda que verificado algum vício processual, a consequência 
lógica seria a suspensão de determinado ato ou a anulação daquele realizado, e jamais um 
tortuoso raciocínio de que a violação de rito processual conduz à suspeição do julgador. 
Ressalte-se, que em respeito à ampla defesa, este Juízo reiniciou prazo defensivo e ofereceu 
acesso minucioso e individualizado de cópias integrais dos autos a cada defesa dos 
denunciados. Não acato, portanto, qualquer exceção de suspeição. Em atenção ao rito previsto 
no art. 100 do CPP, determino o traslado de cópia do termo de fls. 2992-2996 e da presente 
decisão ao processo de Exceção de Suspeição oposta por Laurence Casagrande Lourenço, que 
já havia sido distribuído sob o número nº. 0011184-82.2018.403.6181. Remeta-se o respectivo 
feito à superior instância para julgamento. Publique-se para a intimação das defesas e dê-se 
ciência ao MPF.Após, retornem os autos imediatamente conclusos para apreciação da 
denúncia oferecida e das respostas preliminares. 

  Ato Ordinatório (Registro Terminal) em : 21/09/2018 

  Em decorrência dos autos estão a disposição / foram remetidos/ estão MINISTERIO 
PUBLICO para VISTA ( Sem contagem de tempo ) 


