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DESPACHO/DECISÃO

1. Peticiona a Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia
Lula da Silva requerendo prazo adicional para a apresentação de resposta e a
juntada de documentos pelo MPF (evento 65).

Os acusados foram citados na data de 24 de setembro de 2016 (cf.
cert2, evento 56).

Assim,  nos  termos  do  artigo  396  do  CPP,  o  prazo  de  dez  dias
findará na data de 05 de outubro de 2016.

Não há como se deferir prazo adicional de cinquenta e cinco dias,
conforme requerido pela Defesa, o que representaria o lapso temporal entre a
instauração do inquérito e o oferecimento da denúncia

Não há nenhuma base legal para essa pretensão e o prazo do MPF
do MPF para oferecer a denúncia, de quinze dias, após a conclusão do inquérito,
não tem qualquer relação com o prazo para a resposta preliminar,  peça bem
menos complexa e que não se presta ao esgotamento das alegações das partes.

Muito menos tem pertinência o período havido desde a instauração
do inquérito até o oferecimento da denúncia,  o que,  segundo a Defesa, teria
levado cinquenta e cinco dias. A pretensão em questão é bastante heterodoxa e
carece ainda mais de qualquer mínima base legal.
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Tampouco merece prosperar o pedido subsidiário de concessão de
prazo em dobro, na forma dos artigos 229 do NCPC (antigo 191 do CPC/73) c/c
o art. 3º do CPP.

Sustenta  a  Defesa  que  esse  foi  o  entendimento  do  STF  no
julgamento da ação penal 470 e no Inquérito 4112 AgR.

Cumpre,  porém,  ressalvar  que  o  Supremo Tribunal  Federal,  no
Inquérito 4112 AgR, colmatou lacuna da Lei nº 8.038/1990, que trata das regras
dos processos de ações penais originárias,  e  não propriamente do Código de
Processo Penal, e ainda relativamente ao prazo para resposta preliminar antes do
recebimento da denúncia, o que também não é o caso aqui.

Tratando especificamente do Código de Processo Penal, é de se
questionar a aplicação analógica do artigo 229 do novo CPC (artigo 191 do
antigo CPC) ao processo penal, uma vez que o código contém regras expressas
quanto ao prazo, mesmo quando há duplicidade de partes.

Ainda que fosse aplicável, por analogia, o referido dispositivo do
NCPC, a Defesa ainda assim não teria direito ao prazo em dobro, eis  que o
parágrafo 2º do artigo 229 do NCPC expressamente dispõe que "Não se aplica o
disposto no caput [prazo em dobro] aos processos em autos eletrônicos."

Quanto ao prazo eletrônico indicado no evento 39, e contra o qual
igualmente  se  insurge  a  Defesa,  cumpre  esclarecer  que  a  sua  finalidade
exclusiva  foi  de  intimar  as  partes  a  respeito  da  decisão  de  recebimento  de
denúncia proferida em 20/09/2016 (evento 28).

Não significa que esse é o prazo para apresentação de resposta, ex
vi o disposto no artigo 396 do CPP.   

Assim,  o  prazo  a  que  se  deve  ater  a  Defesa  é  o  de  dez  dias,
contados da citação pessoal do acusado, expressamente previsto no artigo 396
do CPP. A citação pessoal teria ocorrido em 24/09, conforme evento 56.

Por outro lado, conforme adiantado acima, a finalidade da resposta
não é esgotar  todas  as matérias  de defesa,  o que somente é  possível  após a
instrução, por ocasião das alegações finais.

A  resposta  preliminar  tem  por  objeto  principal  veicular  os
requerimentos  probatórios  da  Defesa  e,  excepcionalmente,  invocar  hipóteses
ensejadoras  de  absolvição  sumária,  vale  dizer,  atipicidade  da  conduta,
manifestas  causas  excludentes  de  ilicitude  ou  de  culpabilidade,  salvo
inimputabilidade, e de extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo
397 do CPP. 

Os dez dias contados da citação pessoal em 24/09, sem olvidar o
fato de que a Defesa tem, na prática, ciência da denúncia desde 14/09/2016, pois
acompanha passo a passo os atos processuais, é suficiente para apresentar uma
resposta.
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Isso,  sem  olvidar  que,  pelo  menos  desde  a  busca  e  apreensão
autorizada em 24/02/2016 no processo 5006617-29.2016.4.04.7000 e efetivada
em 04/03/2016, as suspeitas do MPF relativas ao apartamento triplex já eram
conhecidas pelo ex-Presidente, sua esposa e sua Defesa.

Então não há falar que há qualquer dificuldade para apresentar a
resposta preliminar.

Aliás, a Defesa do coacusado José Adelmário já apresentou sua
resposta sem qualquer dificuldade (evento 64).

Indefiro,  assim,  o  pedido  de  prazo  adicional  formulado  pela
Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia Lula da Silva. 

Como o prazo vence na presente data, concedo, por liberalidade e
já  que  pende  a  citação  de  outros  acusados,  mais  cinco  dias,  contados  da
presente data.

Estendo, por isonomina, esses cinco dias adicionais às Defesas dos
demais acusados,  inclusive para a de José Adelmário, que, querendo, poderá
complementar sua resposta já apresentada,  em cinco dias a partir da data de
hojel.

Em relação ao pedido para que seja "declarada a aplicação integral
das regras atinentes ao processo eletrônico (Lei  n.º  11.419/2006) no vertente
caso", a lei é válida e aplicável independentemente de declaração deste Juízo. Se
a parte apresentar alguma questão concreta relativa à aplicação da lei, aí o Juízo
pode decidir.

Por fim, quanto à solicitação de juntada de documentos igualmente
formulada pela Defesa, observo, inicialmente, que tal espécie de requerimento é
próprio da resposta preliminar e não se tratam de documentos imprescindíveis à
apresentação da própria resposta preliminar. Então a Defesa deve formulá-los na
resposta preliminar, quando então o requerimento será apreciado.

Ciência à Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia
Lula da Silva e às demais Defesas já cadastradas, deste despacho.

2. Evento 62

A Defesa de Roberto Moreira Ferreira apresenta novo endereço do
acusado.

A diligente  Secretaria  já  incluiu  o  indigitado  endereço  na carta
precatória expedida para São Paulo/SP.

Aguarde-se a apresentação das respostas.

3. Após a habilitação de todas as partes no processo, serão elas
intimadas  para  se  manifestar  sobre  o  pedido  da Petrobrás  de  ingresso como
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assistente de acusação (evento 46).

Curitiba, 05 de outubro de 2016.

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, 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
700002534956v18 e do código CRC 9d66f59d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 05/10/2016 16:53:25
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