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TERMO DE DELIBERAÇÃOIniciados os trabalhos, pela MMª. Juíza Federal foi deliberado: Tendo 
em vista que a apresentação das defesas preliminares ocorreu até o último momento do prazo 
concedido e que somente nesta data foi possível realizar a juntada, verifico apenas nesta 
oportunidade que restam pendentes a apresentação da peça defensiva por 02 dos réus 
denunciados (CARLOS HENRIQUE BARBOSA LEMOS e EDISON MINEIRO FERREIRA DOS 
SANTOS). Observo ademais que há uma petição não identificada que foi protocolada pela 
parte, na data de ontem, na Subseção Judiciária de Sorocoba/SP, o que impediu sua vinda aos 
autos nesta data. Por tal razão, prorrogo a análise da denúncia oferecida e das respectivas 
respostas preliminares para após a juntada aos autos de todas as peças, sem prejuízo da 
aplicação das medidas já deliberadas no caso de descumprimento injustificado do prazo com 
relação às defesas pendentes. Nos mesmos termos de decisão anterior, com exclusiva 
finalidade de permitir as providências cartorárias e não significando antecipação de efetivo 
ATO PROCESSUAL, o que evidentemente diverge de atos ordinatórios de secretaria, DESIGNO o 
dia 19 de outubro de 2018, às 13:00 horas, para audiência de oitiva das testemunhas de 
acusação em relação aos denunciados cuja ação penal eventual tiver prosseguimento. Ficam 
os presentes cientes e intimados para comparecimento.  

Requerida a palavra pela defesa de LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO, foi dito: "MMª. Juíza, 
Data Maxima Venia, o rito que tem sido imposto a este feito não encontra amparo em 
nenhuma norma processual penal, constituindo, ao contrário, franca inversão daquilo que 
deveria ocorrer, assim, não há previsão de audiência para apreciar denúncia, conforme Vossa 
Excelência determinou para realizar o ato de hoje, da mesma forma que não há nenhum 
suporte legal para a audiência agora designada para o dia 19 de outubro. Ora, apresentadas as 
respostas escritas de que trata o art. 514 do CPP, além de exceções de incompetência e 
suspeição, como fez a defesa de Laurence, impende que os argumentos apresentados sejam 
sopesados para que sobrevenha decisão de recebimento ou rejeição da denúncia. Igualmente 
assim ocorre após a apresentação das respostas à acusação de que trata o art. 396 do CPP, em 
caso de recebimento anterior da denúncia. O que se vê, lamentavelmente, e renovadas as 
vênias, é que já se tem por parte de Vossa Excelência um pré-julgamento do feito muito antes 
até da formulação de defesas. Afinal, nada justifica a realização de audiências como a de hoje, 
sem nenhum propósito, impondo constrangimentos e empecilhos ao exercício da defesa e da 
profissão pelos advogados, que ficam obrigados a comparecer para atos inócuos deixando de 
realizar outros afazeres. O mais preocupante, é a evidência de que se busca não a celeridade 
processual, mas a expedição sumária de decisão já concebida, neste caso, certamente, 
condenatória. Com tais fundamentos, requer-se à Vossa Excelência apenas e tão somente o 
cumprimento da lei, registrando-se desde já que ameaças são incabíveis no processo, 
principalmente quando partem da autoridade encarregada de fazer valer o cumprimento da 
lei." 

Requerida a palavra pela defesa de BENEDITO TRIDA foi dito: "Aderindo à percuciente 
manifestação do ilustre advogado que me precedeu o uso da palavra, registro apenas que o 
iter procedimental claramente traçado pelo código em vigor expressamente preconiza a 



designação de audiência somente depois do juízo de admissibilidade ou de confirmação do 
recebimento da denúncia, momento que só se aperfeiçoa após a resposta à acusação. Esta 
fase preliminar contemplada pelo código para os processos por delitos funcionais não 
comporta nenhuma audiência. Por tais razões e também porque soa por demais insólito 
notificar o denunciado a comparecer a determinada audiência num instante que ele sequer foi 
citado caracteriza preocupante subversão procedimental." 

Requerida a palavra pela defesa de CARLOS HENRIQUE BARBOSA LEMOS foi dito: "Os 
defensores do réu acompanham a manifestação do digno Dr. Eduardo Carnelos, e lembram os 
advogados que João Mendes Júnior, já no final do século XIX ensinava na Faculdade de Direito 
Largo do São Francisco que, se em algum momento o legislador deu aos juízes o poder de 
impor as penas, em momento algum permitiu que os atos do processo pudessem ser 
desobedecidos."  

Requerida a palavra pela defesa de MÁRCIO AURÉLIO MOREIRA foi dito: "Além do já 
mencionado pelos colegas que me antecederam, de forma sintética, a defesa de Márcio alerta 
para a constatação de que, só uma vez superada a análise da resposta preliminar (art. 513 e 
seguintes do CPP), há autorização legal para que qualquer juízo determine a citação dos 
imputados e, ato consequente, análise da imprescindível resposta à acusação - art. 396 do 
CPP. Nenhuma coisa nem outra, e inclusive nem mesmo a citação aconteceu. Assim, sem 
prejuízo dos outros argumentos já trazidos pelas outras defesas, é absurdo se designar 
"audiência" neste momento procedimental. Requer-se portanto, em atenção aos mais 
comezinhos princípios inerentes ao bom andamento processual, que se cancele a determinada 
audiência, aguardando-se o natural desenrolar da sequência dos atos prevista na lei." 

Requerida a palavra pela defesa de ADRIANO TRASSI foi dito: "Respeitosamente Excelência, eu 
reitero os argumentos dos brilhantes advogados que me antecederam, acrescentando que o 
processo penal impõe o respeito a regras previamente estabelecidas para se evitar surpresas e 
arbitrariedades. No caso presente temos várias situações onde o insólito virou uma espécie de 
marca registrada, principalmente porque as investigações se originaram por delação heróica 
de um ex-funcionário da DERSA, cujo inquérito se originou em fevereiro de 2016, com total 
acesso do Ministério Público Federal. O inquérito foi relatado em julho de 2018 quando só ao 
final do mês de julho de 2018 as defesas tiveram acesso a 2 anos dessas investigações. Além 
disso todo o material apreendido no dia 21 de julho de 2018 não foi totalmente aberto pela 
própria alegação no relatório feito pela Polícia Federal, por falta de tempo, o que implica que a 
defesa tomará conhecimento do todo a conta-gotas, consequentemente a denúncia foi feita 
de igual forma. Data vênia, as defesas tiveram apenas 15 dias para analisar e atender o que 
prega o art. 514 do CPP e apresentar as suas peças em atendimento ao despacho da MMª. 
Juíza, o que dispensa tratamento flagrantemente desigual entre as partes. Daí, usar-se o jargão 
de paridade de armas é no mínimo uma heresia. Diante do exposto aguarda-se o saneamento 
do andamento processual na forma do que a lei processual penal exige e é o que se requer." 

Requerida a palavra pela defesa de EDISON MINEIRO FERREIRA DOS SANTOS foi dito: "Adiro às 
bens lançadas manifestações anteriores. No mais, e lamentavelmente, concessa vênia à 
atitude desde MM. Juízo ao designar audiência para oitiva de testemunhas de acusação sem 
sequer definir se receberá a denúncia, acarreta inversão tumultuária dos atos e fórmulas 



processuais. Para além disso, é bastante provável que a audiência designada para o dia 19 de 
outubro não aconteça. E já importante deixar esse registro, desde já, para que a defesa de 
Edison não seja "ameaçada" a agir de determinado modo pelo juízo quando (caso recebida a 
denúncia em seu desfavor), eventualmente requerer o sobrestamento de prazo, produção de 
alguma prova antes da oitiva das testemunhas etc. Idem quando solicitar, certamente, prazo 
em dobro para elaborar sua resposta à acusação, seja pelo fato de haver litisconsórcio passivo 
entre réus defendidos por diferentes advogados, em processo físico, seja ainda, pela 
quantidade descomunal de documentos técnicos aos quais o MPF teve acesso por mais de 
ano. Assim, após a análise das defesas preliminares, caso recebida a denúncia, Vossa 
Excelência teria que citar os acusados. Depois, conceder prazo de 20 vinte dias (em dobro) 
para que respondam à acusação. Caso algum acusado junte documentação nova, certamente 
encaminhará os autos ao MPF em obediência ao princípio do contraditório. Posteriormente, 
analisará as respostas, deferindo ou indeferindo a produção de provas requeridas e, 
eventualmente, determinando a produção de uma delas antes do início da oitiva de 
testemunhas. Ou seja, designar desde já uma audiência denotaria invencível aparência, ao 
menos, de contaminação da imparcialidade desde juízo, que já teria prejulgado respostas à 
acusação que sequer foram apresentadas, em processo cuja denúncia sequer foi recebida. Por 
fim, importante relembrar que este juízo já consignou em outros despachos que, além da 
pauta de audiência desta vara se bastante concorrida, ser este processo uns dos mais 
complexos de sua carreira. Dessa forma, é inexplicável a pressa e a velocidade, em processo 
que atualmente não conta com nenhum réu preso, em detrimento de outros processos do 
juízo menos complexos. O proceder, desnecessariamente, cerceia a defesa, que tem menos 
tempo do que é o usual da vara para conhecer a íntegra da documentação, no processo que é 
dos mais complexos da carreira de Vossa Excelência. Tudo isso, e data máxima vênia, coloca a 
(im)parcialidade deste juízo sob suspeita." 

Requerida a palavra pelo MPF, foi dito: "Excelência, o MPF entende que este douto juízo tem 
cumprido, no caso em apreço, fielmente o que determina o Código de Processo Penal. No que 
pertine a realização da audiência de hoje, tal ato visa atender ao princípio da oralidade que 
norteia o CPP, bem como atende ao princípio da identidade física do juiz. Ademais, vale 
ressaltar que tal ato gera grande economia processual, na medida em que todos já saem 
intimados do agendamento da audiência, marcada para o dia 19 de outubro, à qual poderá ser 
cancelada caso a denúncia seja rejeitada no todo ou em parte, mas sem sombra de dúvidas, se 
a denúncia for recebida, o calendário previsto cumpre a garantia da duração razoável do 
processo, contribuindo para a celeridade, tendo em vista a quantidade réus e advogados 
nomeados. Lembrando que o parágrafo único do art. 22 da Lei 12.850 fez questão de ressaltar 
a duração razoável do processo. Ao propiciar um ambiente favorável ao diálogo, exigindo a 
presença das partes, contribui para a efetividade do contraditório, elemento central de um 
processo penal democrático, tornando assim efetiva a defesa do art. 514 do CPP, e não apenas 
uma mera formalidade a ser cumprida. Com efeito, verificam-se totalmente descabidas e 
levianas as acusações por parte de algumas defesas de ter este douto juízo ameaçado ou sido 
parcial. Infelizmente, já virou rotina em processos deste jaez, a alegação de parcialidade e 
ameaças, buscando desacreditar o Poder Judiciário e todo o trabalho desenvolvido pelas 
autoridades. Por fim, citar que o presente processo é o mais complexo e importante da 
carreira da magistrada, é uma ironia e uma postura que, devida vênia, não cabe a uma defesa 



fazer na presença de um magistrado em uma audiência pública."Pela MMª. Juíza Federal foi 
dito: "Venham os autos à imediata conclusão para apreciação das manifestações hoje 
realizadas pelas partes. No mais, a audiência marcada para o dia 19 de outubro de 2018, 
permanece designada até ulteriores deliberações. Saem os presentes intimados. Nada mais. 

 

  

 

Ato Ordinatório (Registro Terminal) em : 14/09/2018 


