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RÉU: DELUBIO SOARES DE CASTRO

DESPACHO/DECISÃO

1. Na audiência de 25/03/2019 foi despachado o seguinte, em relação às
testemunhas de defesa de Delúbio Soares:

A Defesa de Delúbio Soares insiste na oitiva de Antônio dos Santos, João Felício e Vicente
Cândido da Silva.

Observo que as testemunhas João Felício e Vicente Cândido da Silva, mesmo intimadas, não
compareceram ao ato.

Fica a Defesa de Delúbio  Soares intimada para para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se
acerca da não localização da testemunha Antônio dos Santos (evento 214), bem informar
quais testemunhas levará independentemente de intimação, na próxima audiência.

À Secretaria, abra-se o prazo de intimação no E-Proc "em Secretaria", bem como diligencie
junto ao juízo deprecado acerca da certidão de intimação das testemunhas João Felício e
Vicente Cândido da Silva, juntado-a aos autos.

A Defesa peticionou no evento 224 informando que as referidas testemunhas
comparecerão na audiência designada para 05/08/2019, em videoconferência com a Subseção
Judiciária de São Paulo, ou em outra data e local a serem designados pelo Juízo.

Eis que já agendada videoconferência com a Subseção de São Paulo na
audiência de 05/08/2019 (evento 217.1), as testemunhas de Delúbio Soares poderão ser
ouvidas em referida ocasião.

Fica a respectiva Defesa encarregada de comunicá-las.

Intime-se a Defesa.

2. A Defesa de Delúbio Soares de Castro, invocando como precedente o
julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal do INQ 4435, e alegando tratar-se de
matéria de ordem pública, postula a declinação da competência em favor da Justiça
Especializada Federal Eleitoral (evento 229).
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É certo que o acórdão do INQ 4435 encontra-se pendente de publicação, e que
Delúbio Soares de Castro não compõe o polo subjetivo de referido inquérito policial.

Com isso o presente pedido, neste momento processual, mostra-se impróprio.
Reproduzo, a propósito, decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio, de 05/04/2019,
proferida nos mesmos autos INQ 4435, referente a idêntico pedido de outro réu da Operação
Lavajato processado neste juízo singular:

(...)

João Vaccari Neto, por meio da petição/STF nº 17.276/2019, subscrita por advogados
credenciados, sustenta não cumprir à Justiça Federal processar e julgar os fatos objeto do
processo nº 5013405-59.2016.4.04.7000, no que condenado pelo Juízo da Décima Terceira
Vara Federal de Curitiba e parcialmente mantida a sentença pela Oitava Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região.  Afirma configurada a competência da Justiça Eleitoral, pois,
segundo aduz, a imputação formalizada consiste na suposta intermediação de valores não
contabilizados destinados ao pagamento de dívidas de campanha eleitoral do Partido dos
Trabalhadores. Alude ao decidido, pelo Pleno, no quarto agravo regimental protocolado neste
inquérito e à similaridade com o contexto que resultou na própria condenação.

Requer: a) a suspensão, até que seja definida a competência, da tramitação do processo nº
5013405-59.2016.4.04.7000, determinando-se o afastamento da execução provisória da pena
imposta; b) o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal, com a consequente
nulidade de todos os atos praticados, incluindo-se as decisões que implicaram a custódia e o
bloqueio de bens patrimoniais.

Os autos estão no Gabinete.

Observem a organicidade do Direito. O inquérito é subjetivo, ou seja, possui balizas próprias
considerados os envolvidos. Pretende-se estender ao requerente, réu em processo-crime que
tramita perante o Juízo da Décima Terceira Vara Federal de Curitiba, os efeitos do decidido,
no tocante à competência da Justiça Eleitoral, quando do exame, pelo Pleno, do quarto agravo
regimental neste inquérito. Tem-se a impropriedade do pedido.

Nada há a deferir. Devolvam a peça e os documentos que a acompanham.

Necessário aguardar-se a publicação do respectivo acórdão do julgamento do
Pleno para que os contornos do decisório sejam claramente definidos e possam gerar seus
respectivos efeitos.

Nestes termos, indefiro o pedido.

Intime-se a respectiva Defesa.

Ciência ao MPF.

 

Documento eletrônico assinado por LUIZ ANTONIO BONAT, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700006669756v10 e do código CRC 28179c16. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LUIZ ANTONIO BONAT 
Data e Hora: 25/4/2019, às 14:11:41 
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