
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

COLENDA 8ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 
4ª REGIÃO

Habeas Corpus n.º 5029560-25.2015.404.0000
Relator: Des. Federal João Pedro Gebran Neto 
Impetrante: Roberto Brzezinski
Paciente: Renato de Souza Duque
Impetrado: Juízo Substituto da 13ª Vara Federal de Curitiba

PARECER

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LAVAJATO. PRODUÇÃO 
DE  PROVAS.  ART.  402  DO  CPP.  DELOIGÊNCIAS 
ANTERIORMENTE  DEFERIDAS.  POSTERIOR 
INDEFERIMENTO.  PRAZO  DEMANDADO  PARA  O 
CUMPRIMENTO  MOSTRA-SE  RAZOÁVEL. 
DOCUMENTAÇÃO JÁ JUNTADA AOS AUTOS. PARECER 
PELA PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.

I – RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus,  com pedido liminar, impetrado em 
favor  de  RENATO DE SOUZA DUQUE e contra ato do MM. Juízo 
Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba que, nos autos da ação penal nº 
5012331-04.2015.404.7000, revogou decisão proferida na fase do artigo 
402 do CPP, que deferira a produção de parte das provas requeridas pelo 
paciente. Em sua nova decisão, proferida após o cumprimento parcial da 
decisão anterior, o magistrado reputou prescindível a produção da prova 
anteriormente deferida, tendo em vista o restante do quadro probatório e a 
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dificuldade em obtê-la. 

Insurge-se o impetrante contra esta decisão, alegando a violação 
da ampla defesa. Sustenta que ocorre cerceamento de sua defesa, pois as 
provas  requeridas  e  anteriormente  deferidas  seriam  de  singular 
importância para a instrução, porquanto dizem respeito diretamente aos 
fatos imputados ao paciente. Neste diapasão, o pequeno lapso temporal – 
cerca de uma semana – demandado para a obtenção das provas restantes 
não seria capaz de causar prejuízo para o andamento processual, razão 
por  que  não  haveria  justificativa  plausível  para  a  revisão  da  primeira 
decisão proferida (e. 1). 

Deferida a liminar, foram juntadas as informações, noticiando o 
atendimento da decisão e a juntada aos autos dos documentos requeridos 
pelo paciente, sem prejuízo do andamento processual. Vieram os autos 
para parecer (eventos 2, 5). 

II – MÉRITO 

Os  fatos  vinculam-se  a  longa  e  complexa  investigação, 
denominada  Operação  Lava  Jato,  destinada  à  apuração  de  diversas 
estruturas paralelas ao mercado de câmbio, organizadas para a lavagem 
de  capitais,  evasão de divisas,  corrupção e  fraude em licitações,  com 
transações  em  âmbito  nacional  e  transnacional,  e  envolvimento  de 
conhecidos  doleiros,  dirigentes  da  empresa  estatal  Petrobras  e  agentes 
políticos. 

Nesse contexto, o Ministério Público Federal ofertou denúncia, 
recebida em 23/3/2015, em face de Alberto Youssef e mais vinte e seis 
acusados, entre os quais Renato Souza Duque, ora paciente, pela suposta 
prática  dos  crimes  previstos  nos  artigos  288,  333,  caput  e  parágrafo 
único, 317, caput e § 1º, todos do Código Penal e 1º da Lei nº 9.613/98. 

Após  a  realização  da  instrução  ordinária,  foi  aberta  a 
oportunidade de produção de provas cuja necessidade surgira no decorrer 
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da  instrução  processual  (e.  940)  Na  decisão  proferida,  o  magistrado 
indeferiu  parte  dos  pedidos  realizados  pela  acusação  e  pela  defesa, 
permitindo  a  continuidade  da  instrução  em  relação  a  parte  dos 
requerimentos formulados pelo paciente: 

Intime-se, com urgência, a Petrobras, na pessoa de  
seus advogados, para que:

a)  apresente  os  relatórios  finais  das  Comissões  
Internas de apuração da REPAR e da REPLAN, caso já tenham  
sido finalizados;

b) informe se foram instauradas Comissões Internas  
de Apuração relativamente ao Gasoduto Pilar-Pojuca e ao GLP  
Urucu-Coari  contratados da OAS ou empresa controlada,  se  
positivos, se foram produzidos relatórios finais, e, se positivo,  
promova a sua juntada aos autos;

c)  apresente  cópia  de  todas  as  atas  relatórios  e  e  
pareceres, inclusive do Jurídico, envolvendo a contratação e o  
gerenciamento/execução das obras do Gasoduto Pilar-Pojuca e  
do  GLP  Urucu-Coari  contratados  da  OAS  ou  empresa  
controlada;

d)  apresente  cópia  de  todas  as  as  ordens  de  
pagamentos referentes às obras realizadas: 1. pelo Consórcio  
Interpar,  contratado para  a  execução das  unidades  Off-Sites  
pertencentes às carteiras de gasolina e de Coque e HDT da  
Refinaria  Getúlio  Vargas  –  REPAR;  2.  Consórcio  CMMS,  
contratado  para  a  execução  das  unidades  de  
Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada (HDS) na Refinaria  
de  Paulínia/REPLAN;  3.  pela  Construtora  OAS,  contratada  
para o Gasoduto Pilar-Pojuca e GLP Urucu-Coari.

Tal  prova  deverá  ser  juntada  aos  autos  até  o  dia  
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31/07.  Se  muito  extensa,  poderá  ser  juntada  em  meio  
eletrônico. Se indisponível ou não localizada, o Juízo deverá  
ser expressamente informado.

Indefiro  reinquirição  de  testemunhas  responsáveis  
pelos relatórios das comissões internas. Já foram elas ouvidas  
nestes  autos,  não  havendo  motivo  para  nova  reinquirição.  
Mesmo se juntados os relatórios das comissões finais, em prova  
requerida pela Defesa, o conteúdo desses relatórios já constitui  
prova suficiente para aclarar eventuais irregularidades havidas  
nas obras.

Requereu  a  acareação  entre  Pedro  Barusco  e  
Augusto Mendonça, entre Paulo Roberto e Augusto Mendonça,  
entre  Paulo  Roberto  Costa  e  Alberto  Youssef,  entre  Augusto  
Mendonça  e  Júlio  Camargo,  entre  Pedro  Barusco  e  Júlio  
Camargo.

Para justificar acareação, é necessário que a Defesa  
aponte a divergência específica a motivá-la.

Entretanto, no ponto, o requerimento é obscuro, sem  
esclarecimento das divergências específicas entre os referidos  
acusados.

Além  disso,  seria  necessário  apontar  alguma  
divergência  relevante  para  Renato  Duque  e,  pelo  menos,  
analisando sumariamente, não vislumbrei com facilidade algo  
da espécie, tendo todas afirmado, em princípio, o recebimento  
de propinas por parte do acusado no esquema criminoso da  
Petrobrás.

Assim, por falta de discriminação das divergências  
relevantes, inclusive daquelas relevantes para Renato Duque,  
indefiro o requerido.
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Requereu ainda que seja degravado integralmente o  
vídeo e o áudio dos depoimentos prestados por Eduardo Leite e  
Dalton Avancini no acordo de colaboração premiada.

Ora,  os  depoimentos  prestados  na  fase  de  
investigação são meramente informativos da denúncia.

Já há os depoimentos escritos  sintetizados  e  foram  
disponibilizados os áudios e vídeos.

Em  Juízo  foram  eles  ouvidos  sob  contraditório,  
existindo nos autos os áudios e os vídeos respectivos.

Não vislumbro a menor necessidade de degravação  
dos áudios e vídeos prestados na fase de investigação, valendo  
ainda o disposto  no  art.  405,  §2.º,  do  CPP.  Apesar  disso,  
querendo,  a  Defesa  poderá  promover  por  sua  conta  a  
degravação, devendo juntá-la até 31/07 nesse caso.

Requereu que sejam traduzidos todos os documentos  
em língua estrangeira relativamente às contas do Principado de  
Monaco, como já requerido no evento 888.

A  questão  relativa  à  desnecessidade  da  tradução  
integral já foi objeto da decisão deste Juízo de 22/06/2015 no  
processo  5004367-57.2015.404.7000,  juntada  por  cópia  no  
evento  824,  e  ainda  no  termo  de  audiência  de  30/06/2015  
(evento 860).

Como ali  consignei,  já foi  determinada a tradução  
dos  documentos  necessários  à  compreensão  dos  documentos,  
como cadastros das contas, ordens de transferências por escrito  
e  os  relacionados a própria  obtenção desses  documentos em  
cooperação  jurídica  internacional.  Quanto  aos  extratos  de  
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débito  e  crédito  na  conta,  as  expressões  numéricas  não  
demandam tradução para compreensão.

Alertei  para  que,  se  fosse  necessário  traduzir  
documentos  adicionais,  deveria  a  Defesa  discriminar  e  
justificar.

A petição da Defesa do evento 888 passa longe disso,  
sendo  inclusive  apontados  documentos  que  já  haviam  sido  
objeto de tradução ou cuja necessidade de tradução havia sido  
descartada.  Sem  apresentar  qualquer  justificativa  para  as  
traduções adicionais requeridas e não vislumbrando este Juízo  
a necessidade por conta própria, indefiro reportando-me ainda  
os  fundamentos  das  decisões  do  evento  824  e  860.  Causa  
estranheza  ainda  a  alegação  de  que  o  acusado  nada  
compreenderia da língua estrangeira, uma vez que a conta em  
princípio foi aberta no exterior pelo próprio acusado.

Intimada,  a  Petrobras  apresentou  parte  dos  documentos, 
afirmando que o relatório da Comissão Interna de Apuração da REPLAN 
seria  concluído  em 10.08.15,  que  o  relatório  da  Comissão  Interna  de 
Apuração do GLP Urucu-Coari-Manaus seria concluído em 30.09.15 e 
que outras  ordens de pagamento seriam entregues até  o  dia 14.08.15, 
razão  pela  qual  o  magistrado  proferiu  decisão  encerrando  a  instrução 
processual (e. 1050). 

É contra essa decisão que se insurge a impetração. 

De  início,  observa-se  que,  em  regra,  a  questão  relativa  à 
produção probatória  não pode ser  analisada em  habeas corpus porque 
eventual discussão a respeito de vícios materiais e formais da prova ou do 
trâmite processual tem lugar no curso da própria ação penal ou mesmo 
em sede recursal. Apenas em situações excepcionais, estará justificada a 
intervenção antecipada da instância revisora. 
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O presente caso é uma das situações excepcionais, em que a 
intervenção se justifica. 

Deve-se destacar que, em relação aos relatórios de auditorias, o 
ponto a  ser  debatido é  justamente  o tempo que se  demandaria  para a 
produção, haja vista que o juízo já havia deferido a prova, entendendo-a, 
pois, relevante. A propósito, vale referir que tal relevância poderia ser 
questionada, pois se trata de meros relatórios produzidos em processos 
administrativos  cuja  independência  em  relação  ao  processo  penal  é 
absoluta, não se mostrando qualquer um como condição para o outro. 
Logo,  apenas  na perspectiva  de  que a  juntada havia  sido inicialmente 
deferida e  que o tempo para a  produção da prova foi  o mote para o 
posterior indeferimento é que se deve analisar o pedido deste writ. 

Dito isso, nota-se que, entre a data da decisão atacada e o prazo 
solicitado para a entrega de grande parte da documentação pleiteada pela 
defesa transcorreriam cerca de 10 dias. Apenas o prazo estimado para a 
apresentação  do  relatório  da  Comissão  Interna  de  Apuração  do  GLP 
Urucu-Coari-Manaus,  no  dia  30.09.15,  consumiria  um lapso  temporal 
mais significativo, sem garantias de efetivamente ser cumprido. 

Embora existam réus presos na ação penal, o prazo de 10 dias 
para a entrega da documentação requerida pela defesa não é suficiente 
para justificar a interrupção da produção probatória realizada na fase do 
artigo 402 do CPP. 

Como bem apanhado no exame liminar, considerando-se que a 
produção da prova já havia sido deferida e que o prazo de efetivação 
mostrou-se  razoavelmente  curto,  assim  como  porque  já  tendo  sido 
anexada  a  documentação  em razão  da  liminar  concedida,  tem-se  que, 
preservada a marcha processual, não se mostrou razoável o indeferimento 
da prova debatida.

Ainda  que  o  mesmo não possa  ser  afirmado em relação  ao 
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relatório da Comissão Interna de Apuração do GLP Urucu-Coari-Manaus, 
merece ser ratificada a decisão liminar proferida, com a concessão da 
ordem  para  permitir  a  juntada  do  relatório  da  Comissão  Interna  de 
Apuração da REPLAN e das ordens de pagamento expedidas pelo Banco 
do Brasil. 

III - CONCLUSÃO

Em face do exposto, opina o Ministério Público Federal pela 
concessão parcial da ordem.

Porto Alegre, 25 de agosto de 2015. 

     5029560-25.2015 402cpp Duque.odt

Documento eletrônico assinado digitalmente por CARLOS AUGUSTO DA 
SILVA  CAZARRÉ  PROCURADOR  REGIONAL  DA  REPÚBLICA - 
Processo: 50295602520154040000
Procuradoria Regional da República - 4ª Região - www.prr4.mpf.mp.br
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800 – CEP 90010-395 - Porto Alegre - 
RS 8

http://www.prr4.mpf.gov.br/

	COLENDA 8ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
	PARECER


		2015-08-26T14:46:23-0300
	CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAZARRE:541
	Publicação de documento




