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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 -
www.jfpr.jus.br - Email: prctb13dir@jfpr.jus.br

AÇÃO PENAL Nº 5021365-32.2017.4.04.7000/PR

AUTOR: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: EMILIO ALVES ODEBRECHT

RÉU: PAULO ROBERTO VALENTE GORDILHO

RÉU: LUIZ INACIO LULA DA SILVA

RÉU: ROGERIO AURELIO PIMENTEL

RÉU: ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR

RÉU: JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO

RÉU: CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL

RÉU: MARCELO BAHIA ODEBRECHT

RÉU: EMYR DINIZ COSTA JUNIOR

RÉU: ROBERTO TEIXEIRA

RÉU: AGENOR FRANKLIN MAGALHAES MEDEIROS

RÉU: FERNANDO BITTAR

RÉU: JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI

DESPACHO/DECISÃO

Intimadas as partes em audiência realizada no último dia
14/11/2018 para que fizessem eventuais requerimentos da fase do art.
402 do CPP até o dia 19/11/2018, foram anexadas aos autos as seguinte
petições:

 

1) Evento 1314 - Pela defesa de Fernando Bitar foi
pleiteado:

1.1) Acesso aos registros de sem parar dos veículos placas
FSO0013, JKQ8411 e OUG1107;

1.2) Juntada dos acordos de indenização referidos pelos
réus Carlos Armando Guedes Paschoal e Emyr Diniz da Costa Junior
com a empresa Odebrecht;

1.3) Oitiva da testemunha Pedro Maciel Neto;
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1.4) Juntada de reportagem “gravação mostra procuradores
da ‘lava jato’ tentando induzir depoimento” e do áudio que a acompanha
(anexo 2 e mídia6);

1.5) Juntada de laudo de avaliação do sítio realizada por
Roberto Salles Rossi;

1.6) Juntada de emails trocados pelos membros da família
Bittar;

Os documentos citados nos pontos 1.4 a 1.6 foram
anexados aos autos pela defesa.

 

2) Evento 1316 - pela defesa de Roberto Teixeira foi
pleiteada:

2.1) A realização de prova pericial econômico-financeira a
fim de apurar se a Odebrecht utilizou diretamente de recursos
alegadamente ilícitos provenientes dos quatro contratos firmados com a
Petrobrás indicados na denúncia para a reforma do sítio de Atibaia.

2.2)  A realização de perícia econômico-financeira para a
verificação da existência, no mesmo período dos fatos objeto da
denúncia, de um caixa na Odebrecht com recursos lícitos, decorrentes de
prestação de serviços lícitos, no regular exercício de seu objeto social.

 

3) Evento 1317 - pela defesa de Emílio Alvez Odebrecht
foi anexada cópia da agenda de reunião realizada em 20/10/2003 com o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

 

4) Evento 1318 - pela defesa de paulo Gordilho,
informando que nada tem a requerer.

 

5) Evento 1319 - pela defesa de Alexandrino de Sales
Ramos de Alencar foi anexada informação policial extraída dos autos do
PIC n. 1.16.000.000991/2015-08 (Doc. 01), em trâmite perante o
MPF/DFT, que comprova a viagem do Peticionário para a cidade do
Panamá para acompanhar palestra realizada pelo ex-presidente LUIS
INÁCIO LULA DA SILVA, em 20/05/2011, bem como que
ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR e o ex-
presidente retornaram ao Brasil no mesmo voo, em 21/05/2011, a bordo
da aeronave com prefixo PRWTR.
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6) Evento 1320 - pela defesa de Marcelo Bahia
Odebrecht foram juntados diversos documentos.

 

7) Evento 1321 - pela defesa de José Aldemário Pinheiro
Filho foram anexados documentos.

 

8) Evento 1322 - pela defesa de Luis Inácio Lula da Silva
foi pleiteado:

8.1) Seja oficiado ao Tribunal Regional Federal da 4ª
Região a fim de que seja encaminhado a estes autos a informação se há
(a) magistrado(a) previamente designado(a) para atuar nos processos
relativos à chamada “Operação Lava Jato” e, por conseguinte, nesta
ação penal, à luz do pedido de férias e da posterior exoneração do Juiz
Federal Sérgio Fernando Moro.

8.2) Reitera os pedidos de acesso à íntegra do conteúdo
apreendido nos celulares de Marcelo Odebrecht, ora especificado na
forma da mídia DVD 3040/15, que instrui o Anexo 217 da denúncia; 

-  Requer o acesso às mídias (CD1 e CD2) que
possibilitaram as análises dos Anexos 215 e 216, referentes ao conteúdo
dos celulares do corréu José Adelmário Pinheiro Filho;

- Na hipótese de indeferimento dos pedidos acima, requer-
se o desentranhamento dos anexos 215, 216 e 217 da denúncia, bem
como que o conteúdo extraído dos aparelhos celulares de Marcelo
Odebrecht e José Adelmário Pinheiro Filho seja desconsiderado no
julgamento da presente ação, diante da violação da garantia da paridade
de armas (art. 14.3 do PIDCP), do contraditório e da ampla defesa (art.
5º, LV, da CF ).

8.3) A realização de perícia, nos termos do já citado art.
158 do CPP, no SPED-contábil da Construtora OAS, que,
segundo consta no Laudo 2377/15 SETEC/SR/DPF/PR16, é de
conhecimento unilateral dos órgãos de persecução — a fim de afastar
qualquer relação de valores eventualmente utilizados no sítio de Atibaia
com contratos da Petrobras;

- Seja determinado à OAS Empreendimentos S.A., para
que disponibilize o SPED-contábil da empresa, objetivando identificar
elementos relacionados à presente ação penal; 

- A realização de perícia no SPED-contábil da OAS
Empreendimentos, a fim de verificar, nos termos do já citado art. 158 do
CPP, as informações relacionadas a valores eventualmente utilizados no
sítio de Atibaia — também para confirmar que não há qualquer relação
com contratos da Petrobras.
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8.4) Acesso integral à cópia do HD atinente ao computador
de Marcelo Odebrecht.

8.5) Sejam instados os peritos criminais federais a se
manifestar acerca do conteúdo do laudo pericial divergente apresentado
por esta Defesa (evento 1169), para, se o caso, possam adicionar
eventuais elementos que permitam elucidar a que título “Jicélia” e
“MG” receberam valores no interesse de “RLS”. 

Caso assim não se decida, requer-se seja determinado à
Odebrecht S/A, que esclareça nestes autos se a empresa ou o grupo
empresarial por ela composto mantém ou manteve relações trabalhistas
ou de qualquer outra natureza com Jicélia Sampaio, Marcia Gusmão,
Raul Calil e Ruy Lemos Sampaio, especificando a natureza da relação
jurídica, em caso positivo.

8.6) Expedição de Carta Rogatória para a Espanha para
oitiva de Rodrigo Tacla Duran, o qual poderia testemunhar sobre
"idoneidade dos sistemas paralelos da Odebrecht".

8.7) Sob o argumento de ausência de voluntariedade na
celebração de acordos de colaboração, requer: 

O desentranhamento dos vídeos e termos de transcrições
dos depoimentos trasladados de outros processos e dos depoimentos
prestados nos presentes autos pelos colaboradores Rogério Santos de
Araújo, Márcio Faria da Silva, Luiz Eduardo Rocha Soares e Pedro
Augusto Novis, visto que há circunstâncias objetivas que os tornam
suspeitos de parcialidade e indignos de fé (art. 214, CPP); 

Caso assim não se entenda, subsidiariamente, requer-se
seja determinado à Odebrecht S.A que apresente nestes autos cópia
integral (com preservação do sigilo ou não, a critério do Juízo) dos
acordos e/ou termos de indenização por perdas e danos, firmados com
os ex-executivos Rogério Santos de Araújo, Márcio Faria da Silva, Luiz
Eduardo Rocha Soares, Pedro Augusto Novis, Emyr Diniz Costa Jr. e
Carlos Armando Paschoal, bem como para que informe os valores a eles
pagos após a homologação de seus respectivos acordos de colaboração.

8.8) Seja determinado à OAS S/A, que informe se mantém
alguma relação jurídica com José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor
Franklin Medeiros e, em caso seja positiva a resposta, que esclareça a
natureza dessa relação jurídica; 

Seja determinado à mesma OAS S/A que informe se a
empresa ou grupo por ela composto mantém com José Adelmário
Pinheiro Filho ou com Agenor Franklin Medeiros qualquer contrato –
promessa ou oferta de contrato, formal ou informal – que estabeleça
indenização, reparação de valores ou pagamento de valores ou de
benefícios de alguma forma vinculados com a chamada “Operação Lava
Jato” e os processos a ela relacionados, encaminhando, caso seja
positiva a resposta, cópias para estes autos.
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8.9) Junta aos autos depoimento escrito de João Vacari
Neto. 

8.10) Seja oficiada a 3ª Vara Federal Criminal do Rio de
Janeiro para que remeta aos presentes autos cópia do Termo de Acordo
de Colaboração de Pedro José Barusco Filho, firmado e homologado nos
autos de nº 0042568-71.2014.4.02.5101.

8.11) O acesso absoluto aos autos das interceptações
telefônicas nº 502638713.2013.404.7000 e 504959793.2013.404.7000.

8.12) Requerimentos para que o MPF esclareça qual foi a
colaboração informal mantida com o Departamento de Justiça dos
Estados Unidos, na forma dos quesitos antes apresentados por esta
Defesa.

8.13) Que lhe seja permitido apresentar alegações finais
após a apresentação de réus colaboradores e réus que estão em tratativas
para celebrar acordos de colaboração.

Juntou aos autos diversos documentos.

 

9) Evento 1323 - pelo Ministério Público Federal:

9.1) Foram anexados documentos que são objeto dos
presentes autos de ação penal, inquérito policial e incidentes
relacionados de acesso público, mencionados na denúncia do Evento 1.

9.2) Requerido seja determinado o traslado dos arquivos
de vídeo relativos aos depoimentos prestados por JOSÉ CARLOS
BUMLAI nos autos de ação penal 5046512-94.2016.4.04.7000 (evento
294) e 5063130-17.2016.4.04.7000 (evento 413), com o fim de reforçar
que o réu tinha condições de solicitar, ainda na fase investigativa, a
realização de nova oitiva após o dia 17 de agosto de 2016.

9.3) Em relação ao pedido formulado por FERNANDO
BITTAR, item I do Evento 1314, nesta fase do artigo 402 do Código de
Processo Penal, o MPF requereu a juntada do Relatório de Informação
nº 29/2017 em formato (.pdf) com os respectivos anexos (ANEXO 269).

 

10) Evento 1324 - A Petrobras informou que nada tem a
requerer.

 

Decido.
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Nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, ao
final da audiência é possível requerer diligências cuja necessidade se
origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. 

A ampla defesa, direito fundamental, não significa um
direito amplo e irrestrito à produção de qualquer prova, mesmo as
impossíveis, as custosas e as protelatórias. Cabe ao julgador, como
dispõe expressamente o art. 400, §1º, do CPP, um controle sobre a
pertinência, relevância e necessidade da prova. Conquanto o controle
deva ser exercido com cautela, não se justificam a produção de provas
manifestamente desnecessárias ou impertinentes ou com intuito
protelatório. Acerca da vitalidade constitucional de tal regra legal,
transcrevo o seguinte precedente recente de nossa Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o
julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
2. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional,
reservada aos casos de evidente constrangimento ilegal, desde que
patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios
mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da
punibilidade (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI,
Segunda Turma, julgado em 16/02/2016), aspectos não depreendidos
no caso sob análise. 3. Em matéria de produção de provas, decorre
do sistema de persuasão racional a ingerência do Estado-Juiz,
mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e
valoração da prova, incumbindo-lhe prover a regularidade
processual e a ordem no curso dos respectivos atos, bem como o
indeferimento de medidas consideradas irrelevantes, impertinentes
ou protelatórias (artigos 251 e 400, § 1º, do Código de Processo
Penal). 4. Agravo regimental desprovido. 
(HC 142858 AgR, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Segunda
Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
231 DIVULG 29-10-2018 PUBLIC 30-10-2018)

Assim, as provas requeridas, ainda que com cautela,
podem passar pelo crivo de relevância, necessidade e pertinência por
parte do Juízo.

Portanto, com base neste entendimento, passo à análise
pontual dos pedidos formulados pelas partes nas petições acima
indicadas.

 

1) Pedidos efetuados pela defesa de Fernando Bittar:

1.1) As informações solicitadas foram anexadas pelo
MPF no evento 1323, anexo 269.

1.2) Eventuais acordos de indenização realizados entre a
empresa Odebrecht e ex ou atuais funcionários não são fatos que
interferem na voluntariedade do acordo celebrado entre réus, suas
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respectivas defesas e o órgão de acusação. 

Ainda, tanto o réu Carlos Paschoal quanto Emyr Costa
Junior reafirmaram em seus depoimentos que aderiram ao termo de
acordo de forma voluntária, não existindo qualquer fato que indique o
contrário. Note-se que ambos foram assistidos no ato de homologação
do acordo e nestes autos por advogados diversos, inclusive diversos dos
que atuaram na defesa de Emílio e Marcelo Odebrecht, sendo garantida
portanto que seus interesses estejam defendidos tecnicamente, mesmo
que eventualmente em confronto com seus antigos ou atuais patrões. 

Por fim, trata-se de acordos de colaboração homologados
pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual entendo que eventual
arguição de vício de vontade/voluntariedade que posa acarretar a
nulidade do ato deverá ser arguido perante àquela Corte. 

Diante disto, indefiro o pedido.

1.3) Mantenho o indeferimento de oitiva da testemunha
Pedro Maciel Neto, pelas razões já expostas na ata de audiência anexada
ao evento 1309, a qual me reporto por amor à brevidade.

1.4 a 1.6) Quanto à juntada de documentos pelas partes,
nada tenho a deliberar neste momento, cabendo eventual análise de
seu conteúdo no momento de prolação da sentença.

 

2) Mantenho o indeferimento da produção da prova
pericial requerida pela defesa de Roberto Teixeira, pois não são fatos
que se possam ser provados por tal meio, nos termos já decididos pelo
magistrado que me antecedeu no feito nos seguintes termos:

Requer prova pericial para verificar se recursos oriundos dos
contratos da Petróbras foram utilizados para reforma do Sítio em
Atibaia e para verificar se a Odebrecht mantinha um caixa paralelo
ao tempo da denúncia.

Repetindo, não há afirmação da denúncia de que os recursos
provenientes dos contratos da Petrobrás com a OAS ou a Odebrecht
foram utilizados diretamente para aquisição dos imóveis.

O que a denúncia afirma é que, nesses contratos, havia acertos de
propinas, que compunham um caixa geral de propinas do Partido dos
Trabalhadores com a OAS e com Grupo Odebrecht, sendo que parte
delas foi utilizada para reformas e benfeitorias do Sítio em Atibaia
em benefício de Luiz Inácio Lula da Silva.

Em outras palavras, dinheiro é fungível e a denúncia não afirma que
há um rastro financeiro entre os cofres da Petrobrás e o numerário
utilizado para as reformas e benfeitorias do Sítio em Atibaia, mas sim
que as benesses recebidas pelo ex-Presidente fariam parte de um
acerto de propinas da OAS e do  Grupo Odebrecht com dirigentes da
Petrobrás e que também beneficiaria o ex-Presidente.
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Os crimes de corrupção e de lavagem se configurariam, em princípio,
quer os recursos tivessem ou não origem direta nos contratos.

Quanto à perícia para verificar se o Grupo Odebrecht manteria um
caixa paralelo, a prova técnica é imprestável para essa finalidade,
demandando ela prova oral e documental.

Enfim, para ambas as perícias, os fatos demandam prova oral e
documental, não servindo a perícia.

 

3) Nada a deliberar.

 

4) Nada a deliberar.

 

5) Nada a deliberar.

 

6) Nada a deliberar.

 

7) Nada a deliberar.

 

8) Pedidos efetuados pela defesa de Luis Inácio Lula da
Silva:

8.1) Não há necessidade de oficiar à Egrégia Corregedoria,
pois esta magistrada foi designada para responder pela titularidade plena
da 13ª Vara Federal  de Curitiba no período de 19/11/218 a 30/04/2019,
segundo comunicação recebida no dia 19/11/2018 na caixa de correio
eletrônico desta unidade, sendo portanto a responsável pela tramitação
dos feitos relacionados à Operação Lavajato até 30/04/2019 ou até
ulterior designação:

Magistrado: 402634 GABRIELA HARDT 
PRCTB13 - 13ª Vara Federal de CuritibaPRCTB13 - 13ª Vara
Federal de Curitiba 
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO 
Evento: Designação - TITULAR. PLENA VARA,SEM PREJUÍZO
JURISD. 
Período: 19/11/2018 a 30/04/2019 (para "PRCTB13 - 13ª Vara
Federal de Curitiba") 
Complemento: origem:  - nº doc inicial:  - tipo: TITULAR. PLENA
VARA,SEM PREJUÍZO JURISD. 
Justificativa:  
Substituto: 
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Despacho: DESIGNO A MAGISTRADA PARA RESPONDER PELA
TITULARIDADE PLENA DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA,
SEM PREJUÍZO DA SUA JURISDIÇÃO DE ORIGEM. 
Porto Alegre, 19 de Novembro de 2018 
Ricardo Teixeira do Valle Pereira 
Corregedor Regional da Justiça Federal da 4ª Região

 

8.2) Em relação aos pedidos de acesso integral aos
conteúdos dos celulares apreendidos com Marcelo Odebrecht e José
Aldemário Filho, não obstante em relação ao segundo não tenha havido
o pedido na  fase processual oportuna da defesa preliminar, teço as
seguintes considerações:

Os aparelhos celulares de José Adelmário Pinheiro foram
apreendidos em cumprimento à ordem de busca e apreensão expedida
por este Juízo, a pedido da autoridade policial e do MPF, na data de
10/11/2014, nos autos de nº 5073475-13.2014.404.7000.

O aparelho celular de Marcelo Odebrecht foi apreendido
em cumprimento à ordem de busca e apreensão expedida também por
este juízo, a pedido da autoridade policial e do MPF, na data de
15/06/2015, nos autos 5024251-72.2015.404.7000.

Nos dois casos, foram colhidas, em verdadeiro encontro
fortuito de provas, mensagens e elementos de informação relacionados
com autoridades que possuíam prerrogativa de foro. Por tal motivo, seu
conteúdo foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, a quem coube
a análise do que competia a cada juízo, tendo remetido a 13ª vara
Federal de Curitiba apenas a parte dos relatórios cujos fatos tinham
relação com processos de competência deste juízo. 

Note-se que a mesma lógica foi utilizada em relação aos
termos de depoimentos prestados por Marcelo Odebrecht em sua
colaboração premiada, homologada pela Corte Suprema - apenas
aqueles que tinham relação com fatos a serem investigados por este
juízo foram para cá remetidos, e não a integralidade dos depoimentos
prestados no acordo.

Portanto, não possui este Juízo disponibilidade plena do
referido material probatório, uma vez que há mensagens que instruem
investigações de autoridades com foro por prerrogativa de função, ou
em andamento perante outros juízos. Diante disto, o Juízo não tem como
liberar o acesso a todo o material probatório em questão, por
inviabilidade fática e jurídica e sob pena de prejudicar outras
investigações.

Ainda, não vislumbro razão para excluir tais elementos de
prova, pois foram elaborados pela autoridade policial a quem competia a
análise, e remetidos para serem usados para este fim pela própria Corte
Suprema, que não vislumbrou qualquer vício que pudesse impedir o seu
uso em uma ação penal. 
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Portanto indefiro os pedidos relativos a este tópico. 

8.3) O pedido de realização de perícia contábil na OAS
também já foi indeferido pelo juiz que me antecedeu, por impertinente,
nos seguintes termos:

Requer diversas provas periciais, em síntese:

- prova pericial multidisciplinar para identificar se houve desvios de
recursos da Petrobras em favor de seus agentes nos contratos e, se
positivo, se houve repasses em favor do ex-Presidente;

- prova pericial para verificar se recursos oriundos dos contratos da
Petróbras foram utilizados para custear as reformas em Atibaia

- prova pericial para definir o valor dos contratos da Odebrecht e da
OAS com a Petrobrás ou transações financeiras entre elas e agentes
públicos;

As perícias requeridas são absolutamente inadequadas, pois as
provas pretendidas são de outra natureza, especificamente
documental ou oral.

Não há, por outro lado, afirmação da denúncia de que os recursos
provenientes dos contratos da Petrobrás com a Odebrecht ou com a
OAS foram utilizados diretamente para as reformas do Sítio em
Atibaia.

O que a denúncia afirma é que, nesses contratos, havia acertos de
propinas, que compunham um caixa geral de propinas do Partido dos
Trabalhadores com o Grupo Odebrecht e com o Grupo OAS, sendo
que parte delas foi utilizada para as reformas do Sítio em Atibaia.

Em outras palavras, dinheiro é fungível e a denúncia não afirma que
há um rastro financeiro entre os cofres da Petrobrás e o numerário
utilizado para as referomas, mas sim que as benesses recebidas pelo
ex-Presidente fariam parte de um acerto de propinas do Grupo
Odebrecht e do Grupo OAS com dirigentes da Petrobrás e que
também beneficiaria o ex-Presidente.

Os crimes de corrupção e de lavagem se configurariam, em princípio,
quer os recursos tivessem ou não origem direta nos contratos.

Também inapropriada perícia para verificar se houve pagamentos de
propinas decorrentes de contratos da Petrobrás, este é o próprio
objeto da ação penal e a prova não é pericial.

Enfim, aqui a Defesa relacionou diversos requerimentos de perícia,
sem qualquer critério ou análise criteriosa do que se requer.

(...)

O controle da pertinência é ainda mais relevante no caso de prova
pericial, já que esta é custosa e demorada. Daí a previsão específica
do art. 184 do CPP:

"Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a
autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando
não for necessária ao esclarecimento da verdade."
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Diante disto, não vislumbrando qualquer utilidade para
esclarecimento dos fatos na realização de perícia contábil, indefiro o
pedido.

8.4 Quanto ao acesso integral à cópia do HD atinente ao
computador de Marcelo Odebrecht, da mesma forma que constou no
item 8.2 acima, não possui este juízo tal disponibilidade e competência,
pois seu conteúdo serve como elemento de prova em investigações
ainda em trâmite perante outros juízos. Portanto, cabe o indeferimento
do pedido. 

8.5 Indefiro ainda o pedido de que sejam instados os
peritos criminais federais a se manifestarem acerca do conteúdo do
laudo pericial divergente apresentado pela Defesa no evento 1169.

Verifico que o laudo oficial foi anexado pela polícia
federal no evento 815 em 16/05/2018. 

No despacho do evento 830, proferido em 23/05/2018
determinou-se a intimação das partes para ciência desde laudo e
apresentação de parecer técnico de seus assistentes em 10 dias. Naquele
momento ainda estavam sendo ouvidas testemunhas das partes. 

A Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva requereu a
prorrogação do prazo para apresentação do parecer, reclamando
dificuldade de examinar o material (eventos 968 e 972).

Foi deferido o requerido, no item 5 do termo de audiência
de 08/06/2018 (evento 982), concedendo prazo de dez dias após
18/06/2018.

Novo pedido de concessão de prazo foi deferido no
despacho do evento 1143, proferido em 29/06/2018. 

Assim, a defesa juntou seu laudo do assistente técnico
somente em 16/07/2018, ou seja, dois meses após a juntada do laudo
oficial. Naquele momento nenhum esclarecimento foi solicitado pela
parte, sendo certo que poderiam ter requerido a oitiva dos peritos em
juízo para esclarecimento na forma do art. 159. §5º, I do CPP, o qual
exige ainda que eventuais quesitos teriam que ser apresentados com 10
dias de antecedência de tal oitiva.

Diante do silêncio da parte, sendo que nada mais foi
requerido a respeito, o magistrado que conduzia o processo apenas
registrou ciência da juntada do laudo complementar, informando
que “seu conteúdo será oportunamente analisado por este julgador em
conjunto com as demais provas dos autos”. 

Por tal razão, reputo que não cabe agora, na fase do art.
402 do CPP ,reabrir tal discussão, pois deveria ter sido requerido no
momento oportuno, sendo certo que caberá ao juízo sentenciante
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analisar o valor probatório tanto do documento anexado pela defesa,
quando dos laudos produzidos a tal respeito.

8.6) Indefiro o pedido de expedição de Carta Rogatória
para a Espanha para oitiva de Rodrigo Tacla Duran, pois o seu eventual
testemunho sobre a "idoneidade dos sistemas paralelos da Odebrecht"
em nada contribuirá para esclarecimento do feito. Além desta questão
não ser essencial ao deslinde da causa, deve ser considerando que se
trata de pessoa investigada por fatos correlatos, e que por tal razão
possui o pleno direito de silenciar ou até - e infelizmente - mentir no
interesse de sua defesa, sendo inoportuno ainda o momento processual
em que requerido tal pedido. 

8.7) Não vislumbro qualquer elemento que indique
ausência de voluntariedade dos colaboradores citados quando da
celebração do acordo com o MPF, sendo que coube à Corte Suprema, a
quem cabe todo o nosso respeito, a verificação deste requisito no
momento da homologação. Quanto à juntada de eventual acordo de
indenização celebrado entre a Odebrecht e seus ex ou atuais
empregados, reporto-me ao que já constou no tópico 1.2 acima. Indefiro,
portanto, os pedidos deste tópico. 

8.8) Da mesma forma, indefiro o pedido para que a OAS
esclareça eventual relação atual desta empresa com os réus José
Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Medeiros, ou a possível
previsão de indenização que possa eventualmente interferir na
voluntariedade dos réus em um futuro acordo de colaboração que sequer
foi firmado. Tratam-se de elucubrações sem fundamento em dado fático
concreto, que não interferem no esclarecimento dos fatos imputados.

8.9) Mantenho o documento, o qual terá seu valor
apreciado em sentença.

8.10) Foi juntado nos autos termos de acordo de Pedro
Barusco no evento 2, anexos 384 e 385, homologado por este juízo. Se
há outros acordos celebrados pela mesma pessoa perante outros juízos,
não é de conhecimento desta magistrada. De qualquer forma, tal pedido
não caberia nesta fase do art. 402, do CPP, pois Pedro Barusco foi
arrolado como testemunha pelo MPF já na denúncia. Assim, tal
pedido deveria ter sido formulado já na defesa preliminar, motivo pelo
qual resta indeferido.

8.11) A menção feita no interrogatório de Luis Inácio Lula
da Silva à pessoa de Alberto Youssef em nada tem relação com o objeto
dos autos, sendo clara  a gestão para tumultuar o feito, momento no qual
fez inclusive falsas afirmações. Toda a narrativa efetuada passa pelo
ponto em que busca o reconhecimento da suspeição do magistrado que
me antecedeu no feito, sendo certo que esta já foi afastada em diversas
oportunidades, por diversas Cortes do país. Se houver qualquer
elemento que indique abuso de poder ou excessos cometidos pelo juízo
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da 13ª Vara Federal de Curitiba nos mencionados processos, o que em
nada alteraria os fatos que são apurados nesta ação penal, cabe aos
interessados representarem perante os órgãos competentes.

Repiso ainda o que já restou decidido sobre a mesma
questão nos autos 50465129420164047000 já julgados em primeira e
segunda instância:

 Alega a Defesa que, durante a fase de instrução, houve referência de
que os terminais telefônicos de Alberto Youssef teriam sido
monitorados desde o ano de 2006 por decisões deste Juízo.

Requer a apresentação de tal prova.

 Não houve qualquer interceptação do terminal telefônico de Alberto
Youssef desde 2006 e, sem descontinuidade, até a sua prisão
preventiva em 17/03/2014.

Aliás, a Defesa não esclarece a fonte de tal informação nos autos.

No que remotamente interessa o feito, houve autorização de
interceptação telefônica e telemática, em fase das investigações no
âmbito da Operação Lavajato e no que tem alguma maior relevância,
nos processsos  5026387 13.2013.404.7000 (Carlos Habib Chater) e
5049597 93.2013.404.7000 (Alberto Youssef). A primeira
interceptação foi autorizada por decisão de 11/07/2013 e
sucessivamente prorrogada até 17/03/2014, sempre por decisões
cumpridamente fundamentadas e fulcradas principalmente na
constatação da prática de crimes permanentes, continuados e
reiterados durante a interceptação (v.g. eventos 9, 22, 39, 53, 71, 102,
125, 138, 154, 175, 190 e 214 do processo 5026387 13.2013.404.7000
e eventos 3, 10, 22, 36, 47, 56 e 78 do processo 5049597- 
93.2013.404.7000).

Esses processos 5026387 13.2013.404.7000 e 5049597- 
93.2013.404.7000 não têm sigilo decretado e estão disponíveis à
consulta pela Defesa, como aliás estavam desde o início. 

Essas interceptações apenas muito remotamente interessam o
presente caso, tendo sido instrumentais somente para outras ações
penais conexas no âmbito da Operação Lavajato, mas não
produziram elementos probatórios relevantes para estes autos.

Inexiste qualquer interceptação de Alberto Youssef na qual se faz
referência ao acusado Luiz Inácio Lula da Silva, quer para afirmar,
quer para infirmar sua eventual responsabilidade. 

Prejudicada a prova, sem prejuízo do acesso pela Defesa aos
processos  5026387 13.2013.404.7000 e 5049597 93.2013.404.7000, a
qual já tinha.

Indefiro, portanto, pela impertinência com o objeto dos
autos, novamente o pedido.

8.12) No mesmo sentido é o pedido de "explicações pelo
órgão de acusação" sobre a forma em que houve "colaboração informal
mantida com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos". Busca a
defesa em diversos momentos arguir abuso de poder ou ilegalidades
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cometidas pelo órgão acusatório. Nada há na denúncia que mencione
fatos relacionados com tal pedido de cooperação internacional, nem há
fatos narrados que ocorreram naquele país. 

Se houve qualquer desvio de conduta nessa atuação em
conjunto entre órgãos de investigação dos dois países, as quais de
qualquer forma não teriam relação com a presente ação penal, cabe
eventual representação aos órgãos  de controle competentes. Portando,
por impertinência, indefiro o pedido. 

8.13) O pedido para que a concessão de prazo para
alegações finais seja aberto para a defesa apenas após a apresentação de
alegações finais pela defesa dos acusados colaboradores e de réus que
intentam celebrar acordo não tem qualquer base legal, motivo pelo qual
resta indeferido.

Como já afirmado nos autos 50631301720164047000,
a Defesa do acusado colaborador não é Acusação. Não cabe fazer
distinção entre acusados colaboradores e acusados não-colaboradores,
outorgando vantagem processual a uns em detrimento de outros.

Por outro lado, os acusados colaboradores já prestaram
depoimento em Juízo, revelando o que sabiam, não havendo chance da
defesa ser surpreendida por alegações finais.

 

9) Pedidos formulados pelo MPF 

9.1) Nada a deliberar.

9.2) Não vislumbro pertinência na juntada de referidos
depoimentos, sendo que a questão poderá ser melhor explorada pelas
partes nas respectivas alegações finais. Portanto, indefiro o pedido.

9.3) Nada a deliberar

 

10) Encerrada a instrução, é o caso de desde logo fixar o
prazo para alegações finais.

Considerando a necessidade de aguardar a degravação do
último interrogatório (com juntada prevista para 29/11), fixo os
seguintes prazo para alegações finais:

- nove dias para o MPF, iniciando em 30/11, encerrando
em 10/12;

- dois dias para a Petrobrás, iniciando em 11/12,
encerrando em 12/12;
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- dez dias para as Defesas, iniciando em 13/12, encerrando
em 07/01/2019, considerando o recesso forense no período de 20/12 a
06/01.

11) Ciência ao MPF, Petrobrás e Defesas desta decisão e
dos prazos que correrão independentemente de nova intimação. 
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