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TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 07 dias do mês de julho de 2020, na (O' Vara Federal, desta Seção Judiciária
do Distrito FederallDF, foi aberta a audiência designada no interesse dos autos epigrafados, na presença
do MM. Juiz Federal da 10' Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e das partes, listadas a
seguir:

JUIZ FEDERAL : RICARDO AUGUSTO SOARES LEITE

AUTOR : MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADOR (A) : Dr. WELLlNGTON DIVINO MARQUES

ASSISTENTE DE: DIANA MARIA WANDERLEI DA SILVA
ACUSAÇÃO

:Dr. RAFAEL DA SILVA FARIA
ADVOGADO(A)

: Dr. GABRIEL MIRANDA MOREIRA I)OS SANTOS
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DE : THAMEA DANELON VALIENGO

: MARCELO KNOEPFELMACHER - presente

: DANlLO CRISTIANO MARQUES - presente

: Dra. MANOELA MAIA CA VALCANTE BARROS - DPU - presente

: Dr. PABLO SOUZA CRUZ - DPU - presente

: DR. ARIOVALDO MOREIRA - presente

: DR. ARIOV ALDO MOREIRA - presente

:Dr. CRISTIANO LUSTOSA

: Dr. NIVALDO VIEIRA FELIX.

: DR. ARIOV ALDO MOREIRA - presente
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:Dr. GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - presente.

Audiência realizada por meio da plataforma MS TEAMS. Presentes dispensados de assinar o presente
termo.

Ouvidas as testemunhas: LUIZ FLAVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, MICHELE CRISTINA
QUITE RIA e THIAGO APARECIDO QUITERIA.

A defesa de SUELEN PRISCILA e GUSTAVO HENRIQUE requer o adiamento da audiência, em razão
de os aludidos acusados estarem impedidos de acessar equipamentos de informática, logo,
impossibilitados de acompanhar esta assentada, devido à medida cautelar que lhes foi imposta. Demais
argumentos registrados em mídia digital anexa.

A DPU, em defesa de DANILO CRISTIANO MARQUES, requer o adiamento da audiência, em razão
de não ter conseguido acesso aos documentos relativos ao assistido, produzidos na fase de inquérito,
como dados telemáticos. Demais argumentos registrados em mídia anexa.

A defesa de WAL TER DELGA TTI requer a possibilidade de o acusado realizar, ele próprio, eventuais
perguntas às testemunhas, uma vez que teria ocorrido dificuldade de contato anterior com este acusado.
Pedido registrado em mídia anexa.

A defesa de LUIZ HENRIQUE MOLIÇÃO requer o adiamento desta audiência, com o lito de
possibilitar tempo hábil para acesso à delação premiada de GUSTAVO HENRIQUE ELIAS SANTOS,
haja vista que o acesso lhe foi deferido na data de 07/07/2020, mesma desta audiência, não podendo ter
acesso antes da assentada. Demais argumentos registrados em mídia anexa.

Requer, ainda, a desistência das oitivas de RINALDO YOSHIMI MOLlÇÃO, MARIA RITA CATENA
MOLlÇÃO e LUIZ AKIRA MOLIÇÃO.

A DPU renova o pedido adiamento da audiência, após verificação de que a testemunha estaria
analisando documentos durante sua oitiva.

DPU lista os documentos que necessitaria ter acesso para realizar a defesa técnica, registrados em mídia
anexa.

DELIBERAÇÕES:

O acesso completo às discussões sobre pedidos das defesas dos denunciados poderá ser acessado pela
videoconferência desta audiência. Apenas registro de forma genérica alguns pleitos que foram
indeferidos.

Indeliro os pedidos de adiamento de audiência realizados pelas defesas d~UELE~ PRISCILA,
GUSTAVO HENRIQUE, DANILO CRISTIANO MARQUES e LUIZ H~RIQUE MOClÇÃO, nos
termos expostos durante a assentada e registrados em mídia anexa. / "" -

Indeliro o pedido da DPU, uma vez que a teslemunha tem auforiz legal para con~llar
apontamentos. I
Quanlo ao pedido de recoosideração, não acolho, uma vez que a jurisp udê cia ap sentada ão uar a
relação com os falos que ensejaram o pedido da DPU.

NM
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HOMOLOGO a desistência das oitivas das testemunhas: RINALDO YOSHIMI MOLIÇÃO, MARIA
RITA CATENA MOLIÇÃO e LUIZ AKIRA MOLIÇÃO.

Próxima audiência dia 08/0712020, às 14h30, para oitiva das testemunhas: MANUELA D' AVILLA,
SERGIO FERNANDO MORO e DAVI ALVES CUNHA.

Intimações dos denunciados serão realizadas via defesa para todos os atos processuais, dado o contexto
excepcional em que tramita este processo.

Os presentes saem intimados.

Nada mais havendo, foi determinado o ence7amento da audiên ~ do que, para constar, lavrou-se o
presente termo que lido e conferido vai as 'inado. Eu, Reginaldo B ito Alves, DFI400811e eu, Thiago
Maciel Borges, DF1400nO, o digitamos.

RICARD AUGUS SOARES LEITE
Juiz Federa)'SuJlstitu~da'IÓ' Vara/SJDF
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