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AÇÃO PENAL N. 76573-40.2016.4.01.3400

DECISÃO

Fls. 3149/50: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e LUÍS CLÁUDIO LULA DA 
SILVA requerem seja o Departamento de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério 
da Justiça instado a informar às defesas, pelo meio mais expedito, o atual  status das 
cartas rogatórias extraídas na ação penal epigrafada.

Fls. 3159/60: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e LUÍS CLÁUDIO LULA DA 
SILVA  ressalta  ter  requerido  seus  interrogatórios  em  dias  distintos,  por  meio  de 
videoconferência,  e,  no  caso  do  segundo  peticionário,  a  defesa  noticia  ter  colhido 
informação neste Juízo sobre a negativa na intimação pessoal de Luís Cláudio Lula da 
Silva, requerendo, por isso, a designação de nova data para seu interrogatório, quando 
se propõe a apresentar o referido denunciado independentemente de intimação.

Fls. 3166/3168: MAURO MARCONDES MACHADO requer, novamente, 
o cancelamento da audiência de interrogatório do denunciado até a efetiva juntada das 
cartas rogatórias extraídas.

DECIDO:
1)  Fls.  3149/50: Consigno  que  as  informações  recebidas  do 

Departamento  de  Cooperação  Jurídica  Internacional  acerca  das  Cartas  Rogatórias 
extraídas desta ação penal estão sendo regularmente juntadas aos presentes autos, aos 
quais  as  defesas  possuem absoluto  acesso,  bem como que  às  cartas  rogatórias  se 
aplicam os termos do parágrafo  único do art.  222-A do CPP,  cabendo às  defesas o 
acompanhamento do processamento das missivas no juízo rogado. 

Sem embargo das razões expostas,  visando garantir  às defesas o 
acesso ao maior espectro possível de informações processuais, hei por bem DEFERIR o 
pedido  de  fls.  3149/50 para  determinar  ao  Coordenador  do  Departamento  de 
Cooperação  Jurídica  Internacional  que  preste  informações  às  defesas  regularmente 
constituídas  nesta  ação  penal,  caso  solicitado,  sobre  o  andamento  referente  às 
rogatórias extraídas desta ação penal e intermediadas por esse Departamento.

Encaminhe-se o teor desta decisão ao Coordenador do Departamento 
de Cooperação Jurídica Internacional, via e-mail, para fins de ciência e cumprimento, 
instruindo-se o expediente eletrônico com a lista dos denunciados e de seus advogados 
(extraída do sistema processual desta Seccional).

2)  Fls.  3159/60: INDEFIRO  o  pedido,  visto  que  este  Juízo 
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designou (fls. 3140/40v), atendendo ao pedido das defesas de Luiz Inácio Lula da Silva e 
Luís Cláudio Lula da Silva (fls. 3101/13), o dia 21/06/2018, a partir das 09h00, para o 
interrogatório dos denunciados LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, MAURO MARCONDES e 
CRISTINA MAUTONI, e o dia 29/06/2018, a partir das 10h00, para o interrogatório de 
LUÍS CLÁUDIO LULA DA SILVA (fls. 3140/40v).

Referido despacho (fls. 3101/13) teve publicação oficial às defesas 
(fls. 3145) e, por meio delas, foram intimados todos os denunciados, revestindo-se a 
intimação levada a termo do denunciado Luís Cláudio Lula da Silva (e frustrada em sua 
finalidade) em mera deferência processual, porquanto restou expressamente consignado 
na Ata da audiência realizada no dia 20/06/2017, ao deferir este Magistrado o pedido de 
dispensa dos réus às inquirições das testemunhas,  que as suas intimações (para os 
interrogatórios) seriam feitas por meio das defesas (fl. 2032).

Consigno, outrossim, que eventual pendência na intimação pessoal 
do denunciado não compeliria a redesignação de seu interrogatório, certo de que sua 
não intimação se deu por mudança de endereço (fl. 3133), tendo sido certificado pelo 
oficial de justiça que o endereço no qual a diligência se efetuou é o mesmo de sua 
citação, ou seja, a frustração na intimação decorreu pela desídia do réu em manter seu 
endereço  atualizado,  impondo  no  caso,  nos  termos  do  art.  367  do  CPP,  o 
prosseguimento do processo sem a presença do acusado (caso não compareça ao ato).

3) Fls.  3166/3168: INDEFIRO o  pedido de Mauro Marcondes, 
ante  a  inexistência  de  fatos  novos  que  imponham a  alteração  do  entendimento  já 
exarado à fl. 3077/78. Destaco que a inquirição das testemunhas na Suécia não impede 
a realização do interrogatório,  pois  os pontos considerados relevantes para a defesa 
poderão ser apresentados ao juízo na data da audiência, uma vez que, como denota a 
petição apresentadas, a defesa tem acompanhado os atos rogados.

Demais disso, encontram-se em franco curso de processamento as 
cartas  rogatórias  enviadas  às  Autoridades  do  Reino  Unido  e  da  França,  não  se 
justificando  a  suspensão  da instrução pela  realização de  somente  um (do  qual  não 
consta informação sobre sua efetiva realização) dos três atos rogados.

4) Consigno,  por  pertinente,  em  relação  aos  denunciados  Mauro 
Marcondes  e  Cristina  Mautoni,  não  intimados  pessoalmente  (conforme  atestam  as 
certidões de fls. 3141 e 3142), que ambos se encontram regularmente intimados, por 
meio de suas defesas, da designação de seus interrogatórios para o dia 21/06/2018, 
pelos  motivos  já  expostos  nesta  decisão (item 2).  Havendo necessidade,  na própria 
audiência serão designadas outras datas para a conclusão dos interrogatórios, devendo à 
Secretaria as providências necessárias para esse fim. 

5)  Defiro os pedidos das defesas para realização de interrogatórios 
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por  videoconferência,  sem prejuízo  de  comparecimento  dos  acusados  à  Sede  deste 
Juízo, se assim preferirem, nas datas designadas.

Publique-se. 

Cópia deste servirá como: 

I- Aditamento à Carta Precatória nº 130/2018
Juízo deprecado: Seção Judiciária do Paraná (Curitiba)

FINALIDADE: viabilizar videoconferência a partir da sede da Policia Federal de Curitiba 
nos  dias  21/06/2018  ás  09h00,  29/06/2018  às  10h00. Nosso  IP: 
172.21.236.133/rede: JFDF-BSA-10V-TESTEMUNHA (favor informar vosso IP). 

II- Aditamento à Carta Precatória nº 129/2018
Juízo deprecado: Subseção Judiciária de São Bernardo do Campo/SP

FINALIDADE:  viabilizar  videoconferência nos  dias  21/06/2018  ás  09h00, 
29/06/2018 às 10h00. Nosso IP: 172.21.236.133/rede: JFDF-BSA-10V-TESTEMUNHA 
(favor informar vosso IP). 

III- Aditamento à Carta Precatória nº 128/2018
Juízo deprecado: Seção Judiciária de São Paulo/SP

FINALIDADE:  viabilizar  videoconferência nos  dias  21/06/2018  ás  09h00, 
29/06/2018 às 10h00. Nosso IP: 172.21.236.133/rede: JFDF-BSA-10V-TESTEMUNHA 
(favor informar vosso IP). 

Brasília - DF, 18 de junho de 2018.

(assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA
Juiz Federal Titular da 10ª Vara/SJDF
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