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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N° 0042543-76.2016.4.01.3400 - 10ª VARA FEDERAL

AÇÃO PENAL N. 42543-76.2016.4.01.3400

DESPACHOFls. 4147-48: Requer a defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA a realização de seu interrogatório, no dia 14/03/2017, por meio de videoconferência.Fls.  4149-51:  A Secretaria  deste  Juízo certifica  acerca da indisponibilidade de videoconferência, no dia 14/03/2017, com a Subseção Judiciária de São Paulo  e de São Bernardo do Campo.
DECIDO:Do cotejo dos autos, constato que, atendendo à solicitação da defesa, este Juízo dispensou o comparecimento do acusado LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA às audiências de inquirição das  testemunhas  arroladas  pelas  partes  (fls.  3763-64)  e,  após  a  marcação do  dia  17/02/2017 para  a  realização dos  interrogatórios,  deferiu  o  pedido de redesignação de  seu  interrogatório  para  o  dia  14/03/2017 (fl. 4099). Por via de consequência, este Juízo indeferiu, tacitamente, o pedido de realização de seu interrogatório no dia 17/02/2017, por meio de videoconferência, haja vista a impossibilidade de  viabilização  técnica  do  ato  em  prazo  tão  exíguo  (requerimento  apresentado  em  08/02/2017).  Ressalto, ainda, que em petição de fls. 4099 aviado pela defesa do acusado LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  o  pedido  de  realização  de  videoconferência  foi  subsidiário,  ficou  consignado  a  preferência  pela realização  do  interrogatório  de  forma  presencial,  pleito  acolhido  por  este  juízo.  Não  pode,  neste momento,  após  deferimento  de  seu  rogo,  mudar  sua  disposição  já  manifestada,  porquanto  há incidência plena da regra exposta pelo artigo 565, primeira parte, do Código de Processo Penal de que “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa (...)”. Assim, sua ausência na data  agenda por este juízo, será considerado como falta de interesse em realizar sua autodefesa.Observo,  ainda,  que este  Juízo  deferiu,  conforme  Ata  de  fls.  4131-31v,  pedido apresentado  pela  defesa  de  JOSÉ  CARLOS  COSTA  MARQUES  BUMLAI  para  a  realização  de  seu interrogatório no dia 10/03/2017, às 10h, por meio de videoconferência com a Subseção Judiciária de  São Paulo, tendo em conta sua situação de preso domiciliar naquela cidade e a possibilidade temporal  para a viabilização do ato (requerimento apresentado em 14/02/2017).Este Juízo, dessarte, tem atendido aos pleitos das defesas desde que dentro de suas possibilidades técnicas e da ausência de prejuízo ao andamento processual. Todavia, não poderá  acolher  postulação  que  envolva  logística  fora  de  suas  capacidades,  a  par  da  indisponibilidade  de videoconferência  no  dia  14/03/2017  com  São  Paulo  e  com  São  Bernardo  do  Campo,  conforme certificado pela Secretaria deste Juízo (fls.  4149-51), e que imponha ao retardamento de seu curso regular desta ação penal, ressaltando-se que os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se  

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º do Código de Processo Civil).
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RICARDO AUGUSTO SOARES LEITE em 06/03/2017, com base na Lei 
11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 67629533400203.
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Assim,  INDEFIRO  o  pedido  de  interrogatório,  por  meio  de  videoconferência, postulado pela defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.Intimem-se.
RICARDO AUGUSTO SOARES LEITEJuiz Federal Substituto da 10ª Vara - SJDF
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