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DECISÃO

Luís Inácio Lula da Silva e Luís Cláudio Lula da Silva, por meio de defesa constituída,
manejam a presente reclamação contra o Juízo Federal da 10a Vara Criminal do Distrito Federal, que, nos
autos da ação penal n° 0076573-40.2016.4.01.3400/DF, ao designar o interrogatório dos reclamantes para.
respectivamente, as datas de 21/6/2018 e 29/6/2018, teria contrariado o acórdão prolatado pela Egrégia
Quarta Turma deste Tribunal Regional Federal da 1a Região nos autos do Habeas Corpus n. 0052615-
06.2017.4.01.0000/DF.

Decido.

Consta dos autos que os reclamantes foram denunciados pelo Ministério Público Federal
pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de influência, organização criminosa e lavagem de dinheiro (fls.
30/182).

De acordo com a acusação, juntamente com Mauro Marcondes e Cristina Mautoni, os
reclamantes teriam recebido vantagem das empresas SAAB AB, MMC E CAOA, a pretexto de influenciar
em atos da Presidente da República Dilma Roussef no que diz respeito ao Projeto FX-2, concorrência essa
destinada à aquisição de caças para equipar e modernizar a Força Aérea Brasileira.

Os reclamantes, em resposta à acusação (fls. 186/290), arrolaram 14 testemunhas
estrangeiras e residentes no exterior, representantes governamentais ou empresários, pessoas essas que
estariam envolvidas no processo de contratação do Projeto FX-2.

Por meio de decisão proferida em 13/10/2017 {fls. 292/293), a autoridade reclamada
determinou que os interrogatórios dos reclamantes fossem realizados em audiência no dia 30/10/2017, antes
do cumprimento das cartas rogatórias expedidas para oitiva das referidas testemunhas residentes no exterior.

Contra tal decisão, os reclamantes impetraram habeas corpus, tendo este relator deferido, na
data de 24/10/2017, o pedido liminar nos seguintes termos:

Defiro o pedido liminar para determinar a suspensão dos interrogatórios dos
pacientes, designados na ação penal 765734020164013400 para daía de
30/10/2017, pelo menos até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, ou
até que se esgote o prazo fixado pelo magistrado a quo para cumprimento da carta
rogatória, quando, diante da situação concreta de eventual não cumprimenta do
ato no prazo fixado, nova decisão pelo juízo de origem,
poderá ser tomada,

(Habeas Corpus 0052615-0620174010000/DF. fls. 295/3ÍÍ).
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THF i1 REGiÃQflMP.is-oa-os
Lula doc.Oocx
Criado por IM61003

W'\DR. NÉVITON GUEDES 2a SEÇÃO,RECLAMAÇÃO\RECLAMAÇÃO 0016222-48.3018 Ifflerrogatório réu. Ultimo ato de processo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO fls.2/e

RECLAMAÇÃO N. 0016222-48.2018.4.01.0000/DF

Na referida decisão, este relator consignou que o interrogatório é ato de defesa e somente
poderia ser realizado antes da oitiva de todas as testemunhas se: i) comprovada situação concreta que
justificasse a inversão dos atos; ii) mediante decisão fundamentada e iii) quando esgotado o prazo fixado
para cumprimento da diligência (fls. 295/311).

Em 20/2/2018, a Quarta Turma deste Tribunal concedeu parcialmente a ordem para
confirmar o que decidido por este relator em sede liminar e, em maior extensão, "determinar ao magistrado
"a quo" que somente proceda ao interrogatório dos réus depois de esgotado o prazo inicial, agora fixado
pela Turma em 4 (quatro meses), prorrogáveis, a depender do estado do processo, findo o que, o
magistrado, fundamentadamente, proferirá nova decisão" (fls. 313/337).

Naquele julgamento, ficou bastante claro e expresso que o interrogatório dos réus deveria ser
realizado após o cumprimento das cartas rogatórias, razão pela qual o Tribunal preferiu estender o prazo
fixado pelo juízo para cumprimento das rogatórias para quatro meses, prorrogáveis, sendo que, findo esse
prazo, prorrogado ou não, o juiz deveria proferir nova decisão, frjmlajnejTtedjimente, justificando por que,
eventualmente, entenderia de realizar os interrogatórios mesmo não retornadas as cartas enviadas ao exterior.

No referido julgamento, estabeleceu-se que iniercorrências que eventualmente atrasem o
cumprimento das cartas rogatórias devem ser consideradas concretamente, para que o magistrado de maneira
fundamentada, sopesando o risco de eventual perigo à efetivídade da persecução penal com as garantias
constitucionais dos reclamantes, delibere a respeito de nova prorrogação para cumprimento das cartas
rogatórias ou. em inversão da ordem processual, determine a realização dos interrogatórios.

O magistrado a quo, em decisão datada de 13/3/2018 (fls. 339/341), designou a data de
21/6/2018 para interrogatórios de todos os acusados, levando em consideração o fato de que, à data de
21/6/2018, já terá se esgotado o prazo de quatro meses fixado pelo Tribunal para cumprimento da diligência
no estrangeiro (cito):

1 - Fls. 29219-45: A 4a Turma do Tribunal Regional Federal da l" Região proferiu
julgamento, nos autos do HC 0052820-35.2017.4.01.0000, depois de esgotado o
prazo de 120 (cento e vinte) dias (quatro meses) fixados pelo Tribunal para se dar
cumprimento à Carta Rogatória aos Tribunais Europeus para oitiva de diversas
testemunhas de defesa.
2 — Fls. 2946: O Coordenador de Cooperação Jurídica Internacional do
Ministério da Justiça informa que, no que concerne ú Carta Rogatória n. 009/2017
{fls. 2542) para a inquirição das testemunhas residentes na Suécia arroladas pelas
defesas de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e LUÍS CLÁUDIO LULA DA SILVA, a
autoridade sueca solicitou o envio dos artigos legais brasileiros que tipificam os
crimes que são objeto do processo e os que prevêem o prazo prescricional, bem
como a remessa de informações sobre a confidenciaiidade da missiva.
3 ~ Fls. 2948-v: Em decisão unipessoal (fls. 2949-2950) o Desembargador
OLINDO MENEZES (HC 1006366-43.2018.4.01.0000) confirmou sua
determinação de desbloqueio do valor de R$ 11.584.418 (onze milhões quinhentos
e oitenta e quatro mil quatrocentos e dezoito reais) em favor dos réus MAURO
MARCONDES MACHADO e CRISTINA MAUTONI MARCONDES MACHADO e
suas empresas, estando pendente de liberação o valor de R$ 8.000.000,00 (oito
milhões de reais) cuja ordem do apontado Desembargador é para sua liberação
imediata, que também ordenou a proibição de apreensão por este Juízo seja em
qualquer processo for contra os réus do dinheiro que fora originalmente
sequestrado por este Juízo Federal da Iff1 Vara, por ocasião da deflagração da
Operação Zeioíes relacionada com as ações criminais promovidas pelo MPF
contra esses acusados.
Decido.
l - A _última_ carta rogatória expedida para a inquirição dasiesteiniinhqs
residentes no exterior lReino_Unido _- fls. 2541} foi enviada #0 destino pejo
Minisíério^a^Iustiça_em_2J_de_nQvenibrQl2Q171JT...283/), estando atuajmente_o
processo paralisado há quase^ quatro^ meses à sépèra MO Cumprimento das
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diligéncias_jio exterior. Porém, como existe_um_pedi_do d_e diligêtiçias_Jiolicitadg_s
pela autoridade da Sitéciaj)arg_se executar o pedido de oitivas das^estemunhas e
para se dar fiel cumpri!tie_nlo_à decisão_da 4"Titr_ma do TRFl_de se. esperar quatro
meses pjira_^omeiil e jissim sej>oder marcar a audièitcia^íe interrogatório^ dos
acusados MAURO MARCONDES MACHADO: CRISTINA MAUTON1
MARCONDES MACHADO; LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e LUÍS CLÁUDIO
LULA DA SILVA, hei por bem considerar Q data da decisão_do_Tribunal, 20 de
fevereiro de 2018. para reinicio dd contagem dos quatro ttieses/12_Q dias. Por tais
rasões,_redesigno os interrogatórios _dos _réus_ acima jnencionados para o dia

2 - Deve a Secretaria deste Juízo, imediatamente, CERTIFICAR os artigos
legais/penais brasileiros em que estão previstos os crimes e suas respectivas penas
em abstraio que são objeto de acusação contra os denunciados LUIZ INÁCIO
LULA DA SILVA e LUÍS CLÁUDIO LULA DA SILVA, para fins de conclusão do
cumprimento da Cana Rogatória n. 009/20! 7. Informe no mesmo documento sobre
o prazo prescricional em abstraio das respectivas sanções que lhes são imputadas,
Acrescente-se a informação com informação de que a ação penal da qual foi
extraída a carta rogatória tramita sem restrição de publicidade.

2.1 - Em seguida, intimem-se as defesas dos réus LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
e LUÍS CLÁUDIO LULA DA SILVA para, no prazo de 05 (cinco) dias, procederem
à rápida tradução dos documentos resultantes da diligência indicada nesta
decisão, podendo tal tradução ser feito pelo MPF, se assim lhe convier a fim de
que não haja mais atrasos processuais.

2.2 - Incontinenti, encaminhem-se os documentos traduzidos (e cópia dos
originais) ao Coordenador de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da
Justiça.

(...)

Referem os reclamantes que pleitearam a reconsideração da decisão, mas o magistrado "a
quo", em decisão datada de 10/05/20)8 teria indeferido o pleito sob o fundamento de que "(1) o acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região reservou-se a estender o prazo inicialmente fixado
para o cumprimento das cartas rogatórias por mais quatro meses; (2) a data fixada para os interrogatórios
(21,06.2018) respeitaria o prazo fixado no presente writ; (3) nenhuma das autoridades para as quais foram
endereçadas as Cartas Rogatórias teria submetido ao juízo um pedido de prorrogação do prazo fixado" (cito):

Não assiste razão às defesas de Luiz Inácio Lula da Silva e Luís Cláudio Lula da
Silva, vtsto que ausentes os motivos para a suspensão do ato de interrogatório dos
denunciados,
Ao contrário do que sustentam os requerentes, o acórdão proferido pela 4" Turma
do TRF da l" Região reservou-se a estender para 4 (quatro) meses o prazo
inicialmente fixado para o cumprimento das carias rogatórias (de 45 dias), que
objetivam à inquirição das testemunhas residentes no exterior.
Eis o teor do acórdão proferido pela 4a Turma do TRF da J" Região, no interesse
do HC n. 0052615-06.201 7.4. OLOOOO/DF :
"(...) Ordem de habeas carpas que se concede parcialmente para confirmar o que
decidido em sede liminar e, em maior extensão, determinar ao magistrado "a quo "
que somente proceda ao interrogatório dos réus depois de esgotado o prazo
inicial, agora fixado pela Turma em 4 (quatro meses), prorrogáveis, a depender do
estado do processo, findo o que, o magistrado, fnndamentadamente, proferirá nova
decisão. " (fl. 2990)
Cristalino, dessarte, o comando do acórdão proferido pela 4" Turma do TRF da, l"
Região de que este Juízo somente poderá interrogar os réus <ígéS-X> decurso do
prazo de 4 (quatro) meses fixados para o cumprimento da t&fcsiya, jfafío este que
poderá ser prorrogado desde que em decisão regularmente fimdamz
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Significa dizer que inexiste comando proibitório de interrogatório dos denunciados
em momento anterior à devolução das cartas rogatórios, desde que resguardado o
prazo fixado no decisum, bem como que este Magistrado poderá prorrogar esse
prazo em decisão fundada em justo motivo, o que não ocorreu até o presente
momento, muito pelo contrário o presente processo está parado sem nenhum ato
de instrução desde a oitiva da última testemunha há mais de seis meses.

De fato, por inexislirern motivos para a continuidade da suspensão!paralisação do
curso do processo e atento ao comando do acórdão exarado no HC n. 52615-
06.2017.4.01.0000i DF foram os interrogatórios designados para a data do dia
21/junho/20] 8, o que representa um prazo bem mais dilatado que o fixado no
habeas corpus por distar 7 (sete) meses da data do envio da última carta rogatória
expedida (21/novembro/2017 a 2J de junho de 2018).

Nenhuma das Autoridades para as quais foram endereçadas as carias rogatórias
(Suécia, França e Reina Unido) submeteu a este Juízo pedido de prorrogação do
prazo fixado. Constando dos autos, tão somente, pedidos pontuais de
informações/esclarecimentos das Autoridades da Suécia e da França jrí
satisfatoriamente respondidos/esclarecidos.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Luiz Inácio Lula da Silva e Luís Cláudio
Lula da Silva, mantendo-se o dia 21/06/2018, às Q9hOQ, para o interrogatórios
dos denunciados e facultando-se a realização do ato por meio de
videoconferênda, desde que a parte interessada requeira a este Juízo no prazo
mínimo de 10 {dez) dias da data indicada, sob pena de indeferimento. (f!s,
339/34])

Ulteriormente, em despacho datado de 7/6/2018, se manteve a data de 21/6/2018 para
interrogatório do reclamante Luiz Inácio Lula da Silva e se alterou para 2y/6/2018 a data de interrogatório do
reclamante Luís Cláudio Lula da Silva (fls. 343/344).

Ao que parece, o magistrado de origem, suportado apenas no esgotamento do prazo deferido
para concretização da carta rogatória, designou, sem mais, a audiência para interrogatório dos reclamantes
Luís Inácio Lula da Silva e Luís Cláudio Lula da Silva, respectivamente, para 21/6/2018 e 29/6/2018, não
apresentando, contudo, informações adicionais sobre o status de cumprimento do ato de instrução no
estrangeiro, nada indicando, por exemplo, quanto a eventuais circunstâncias que justificassem ou
infirmassem a possibilidade de prorrogação do prazo de quatro meses fixado por este Tribunal nos autos do
HC 0052615-0620174010000/DF.

Pelo que se depreende da decisão, o juízo de primeira instância parece ter entendido que o
Tribunal, na decisão que tomou na sessão do dia 20/02/2018, apenas concedera a ordem para elastecer o
prazo por ele inicialmente conferido, permitindo a realização do interrogatório dos acusados após o seu
transcurso, sem nenhuma fundamentação para tanto, mesmo não cumpridas as cartas rogatórias.

De fato, pelo teor de sua decisão, ao contrário do que foi o sentido explícito do acórdão
proferido por este Tribunal, o respeitável magistrado entendeu que a prorrogação do prazo de 4 (quatro)
meses é que seria a excepcional a exigir fundamentação. Contudo, como se verá, por exemplo pelo que
disposto expressamente naquele acórdão, o que estaria a exigir fundamentação seria a realização dos
interrogatórios antes do cumprimento das rogatórias (cito apenas como exemplo os itens 16 e 17 da ementa
do acórdão):

16. Eni sititaçÕes_ qne_ taLs _poderia _a _>nagisfrado, _ foss_e _o caso.
fundamentadamente. sopesando o risco de uma eventual inefetividade da
persecução crimina! (por exemplo, diante da possibilidade de prescrição) em
confronto com as garantias constitucionais do acusado, deliberar se, à luz do_caso
concreto, deveria promover os interrogatórios dos acusados à revejttf do
cumprimento anterior da carta rogatória, ou, alternativamente, em seitdó possível,
a prorrogação do prazo inicialmente concedido para cumprimenta Jfais situações,
contudo^ por sacrificarem direitos dos acusados, _serão aeínore jfe excepcional
ocorrência e, obviamente, exigem especial carga_de_fundaÉLenttfÇi
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17. No caso, contudo, não _há qualquer espécie de_ arraso no curso do
procedimento que possa ser atribuível à defesa. Também, ao que consta, _não há
qualquer risco de prescrição no caso concreto, ou outro faio que ameace a
eyejitual e ftitara aplicação da lei penai (grifos nossos)

Definitivamente, não foi o sentido explícito do acórdão proferido pelo Tribunal, por mim
relatado naquela assentada do dia 20/02/2018, inverter a lógica pacificada do STF de que o interrogatório do
acusado deva antecipar o fim da instrução.

Na verdade, insista-se, o que se decidiu, tendo o colegiado deixado explícito e de maneira
didática, é que, na compreensão do colegiado, em consonância da jurisprudência pacífica do Supremo
Tribunal Federal, deve o interrogatório, como instrumento de defesa, de regra, sem último,ato_da instrução
probatória, podendo, contudo, excepcionalmente, de forma fundamentada, diante de intercorrências que
possam colocar em risco a efetividade do processo, realizar o interrogatório antes do retorno das cartas
rogatórias.

Tal entendimento, além de longamente explicitado no voto do relator, ficou didaticamente
exposto na ementa do julgado (cito):

(...)
6. O artigo 222, §1°, do Código de Processo Penal determina que a expedição da
precatória, o que vale também para a rogatória, não suspende a instrução
criminal. Contudo, o interrogatório do acusado, longe de ser mero ato instrulório,
como indevidamente entendido peio juízo de primeira instância, deve ser
considerado precipiiamente ato de defesa, resguardando-se nessa condição contra
eventual inversão do que disposto no artigo 400, do CPP, segundo o qual o
interrogatório do acusado deve ser realizado após finalizados todos os demais aios
de instrução do processo,
7. Os atos próprios e exclusivos da instrução probatória podem ser realizados na
pendência de cumprimento de cana precatória ou rogatória, em prestígio ao
princípio da celeridade processual e, mesmo assim excepcionalmente, para
salvaguardar outros interesses de estatura legal e constitucional. Todavia^, o
interrogatório do _ réu não é _ mero ajo de instriLção_ probatória, revelando-se
preponderantemente ato defesa^aliás, um dos mais_imp_orta_nies_afQs da_de_fesa_, o
que permite concluir que a ele não se dirige a norma do art. 222, § l", tanto mais
considerando que, consoante norma específica (artigo 400 do CPP) e melhor
doutrina e jurisprudência, o interrogatório do acusado de\'e_ser realizado após
finalizadosjoílos os_demais_atos de instrução dojjrocesso.
8. A Suprema Corte brasileira já teve oportunidade de decidir, em sua Corte
Plena, que a Lei 11.719/2008 fixou o interrogatório como ato derradeiro da
instrução processual e, precisamente porque essa prática beneficia a defesa, deve
prevalecer em todos os procedimentos, à exceção apenas daqueles processos que,
à época da entrada em vigência da nova lei, já estivessem concluídos. (AP 528
AgR, relator ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em
24/3/2011).
9. Mais do que isso, o STF determinou que a regra de que o interrogatório deve
ser o ato derradeiro (antes do julgamento) impõe-se inclusive ao processo militar,
portanto, mesmo em situações em que não haja previsão legal expressa, (HC
115698, relator ministro Luiz Ftix, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).

(...)
12. Ao aciiSQdo,_poi$, assiste o direito de ser interrogado ao_finaptârprQcesso,
depois de toda insirjição finalizada, o que, obviamente, jycliii a oitiva de
testemunhas, de_acusação e de defesa. Esse direito npo ye aUèta jjelo_faTo de_se
trajar_de^estemunha_s que, por residirem no estrarigefrb^ser&a ouvidas por carta
rogatória.
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75. Ainda_cjue _s_e pudesse -jiâo é o caso - conceber a_pre^ençg de_intercor_rências
eventualmente de_ responsabilidade da defesa, que possam atrasar o_processo,
indo deveria ser considerado diante _ de_ _ fatc>s concretos que _ indicassem
comprovadamenie^além do mais.jí impossibilidade de ciimprimenro da cana no
prazo estabelecido^

16. Em_ situações __ que Âais _ poderia o_ magistrado- __ fosse a_ çaso1

funda_mentadamente. sopesando o risco de uma eventual inefetividade da
persecução criminal (por exemplo, diante da possibilidade de prescrição) em
confronto com as garantias constitucionais do acusado, deliberar se, àjiiz do caso
concreto, deveria promover os interrogatórios dos acusados à revelia do
cumprimento anterior da carta rogatória, ou, alternativamente, em sendo possível,
a prorrogação do prazo inicialmente concedido para cumprimento. Tais situações,
contudo ̂ por_ sacrificarem direitos dos açu fiados, serão _seinpre _de _exce_pcional
ocorrência e, obviamente, exigem especial_cargg dejundawentgçãp.

17. No caso, contudo, não há qualquer espécie de atraso no curso do
procedimento que possa ser atribuível à defesa. Também, ao que consta, não há
qualquer risco de prescrição no caso concreto, ou outro fato que ameace a
eventual e futura aplicação da lei penal.

IS. Assim, não faz sentido inverter a ordem legal dos atos processuais, para, tintes
mesmo de vencido o prazo fixado pelo próprio juízo para o cumprimento da
rogatória destinada à oittva de testemunhas (prazo, diga-se de passagem,
relativamente exíguo, considerada a natureza do ato), realizar o interrogatório dos
acusados, em evidente prejuízo à defesa, isso porque, nessa situação, os acusados
e a sua defesa são forçados à promoção de um dos principais atos de defesa sem,
entretanto, o conhecimento prévio do resultado da prova testemunhal colhida no
estrangeiro.

(...)
25. Ordem de habeqs corpiis qiie se_co>icede parcialmente ̂ ara confirmarei que
decidido em sede liminar e, em maior extensão, determinar ao magistrado <_"a guo "
ç}iie_ somente proceda _ao jiiierrogatóriç) das réus_de^ois_de esgotado o prazo
inicial, agora fixado pela Turma em 4 (quatro meses) ̂ prorrogóveis^a depender
do_esíado dí> processo, findo ojjue^o mqgistraAo, Jttndamentadamente, proferirá
nova decisão.

Como ficou exposto, pois, no item 16 da ementa, depois de acentuar, repetidas vezes, que,
segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o interrogatório só poderia vir ao final, o Tribunal,
entretanto, consentiu, prudentemente, com a possibilidade excepcional de surgirem intercorrências
processuais que indicassem, desde que certificadas de fundamentada, a impossibilidade de cumprimento
tempestivo da rogatória, a colocar em perigo a efetividade do processo. Nessa situação, o colegiado entendeu
possível, insista: desde que fundamentadamente. sopesando os riscos, por exemplo de prescrição, o juiz
realizar o interrogatório antes do cumprimento da rogatória (vejam-se os itens 15 c 16 da ementa):

(...)
15. Ainda que se pudesse — não é o caso — conceber a presença_deÀntercorréncias
eventualmente de responsabilidade da_ defesa, que possam atrasar ojjrocesso,
tudo deveria _ser_ considerado diante de fatos coiicretos_ que _Andicass_sm
comproyadamente, aléjn do mais, a impossibilidade de cutnprimento da cqrtajio
prazo estabelecido.
16. Em _ situações que tais poderia o _ magistrado, ____ fosse o caso,
fundamentadamente, sopesando o risco de uma eventual inefetividude da
persecução criminal (por exemplo, diante da possibilidade de prescrição) em
confronto com as garantias constitucionais do acusado, deliberpr~5er%Ju^_do_caso
concreto^ deveria promover os interrogatórios dos acuicèdos/a revelia do
cumprimento anterior da carta rogatória, ou, alternativamente1, erji sendo possível,
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a prorrogação do prazo inicialmente concedido para cumprimento. Tais situações,
contudo^por sacrificarem direitos dos acusados, serão sempre de excepcional
ocorrência e, obviamente, exigem especial carga de fundamentação.

(...)

Portanto, como se vê, o Tribunal em sua decisão quis deixar claro que o prazo de quatro
meses, com prorrogação adequada ao cumprimento da rogatória seria a regra, sendo que o juiz poderia, por
exceção, evidentemente, não prorrogar, mas desde que, fundanientadamente. apresentasse os riscos
processuais diante da possibilidade de prorrogação.

Nem se diga que o sentido da decisão não teria ficado explícito no dispositivo veiculado no
Acórdão, que expressamente consignou que "Decide a Quarta Turma do TRF da 1LI Região, por unanimidade,
conceder parcialmente a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator". Portanto, era obrigação do
magistrado de primeira instância, encarregado de dar cumprimento a ordem então concedida, tomar
conhecimento do inteiro teor do voto do relator, sendo que, de qualquer sorte, a simples leitura da ementa já
daria ideia dos exatos termos em que se deveria compreender aquela decisão.

No caso presente, o respeitável magistrado apenas atendeu ao prazo inicial do Tribunal, sem
jamais apontar as razões pelas quais não se poderia aguardar o cumprimento das rogatórias para então
proceder aos interrogatórios.

Também não se diga que o item 25 da ementa do acórdão, que não pode ser interpretado
isoladamente, permitiria a interpretação conferida pela primeira instância. Com efeito, junte-se apenas os
itens 12 e 16 ao item 25 daquela ementa, e já se percebe que jamais se poderia ter conferido ao acórdão e ã
ementa a interpretação de que a prorrogação do prazo é que careceria de fundamentação. Vejamos.

12. Ao acusado, pois, assiste o direito de ser interrogado ao final do processo,
depois de toda instrução finalizada, o que, obviamente, inclui a oitiva de
testemunhas, de acusação e de defesa. Esse direito não se altera pelo fato de se
trqíar de testemunhas que, por residirem no estrangeiro, serão ouvida_s por_caría_
rogatória.

(...)
16. Etn_ situações^ que fnj.v p_oderiq o _ magistradc). _ fosse o caso,
fundamentado mente, sopesando o risco de uma eventual inefetividade da
persecução criminai (por exemplo, diante da possibilidade de prescrição) em
confronto com as garantias constitucionais do acusado, deliberar se, à luz do caso
concreto, deveria promover os interrogatórios dos acusados à revelia do
cumprimento anterior da caria rogatória, ou, alternativamente, em sendo possível,
a prorrogação do prazo inicialmente concedido para cumprimento. Tais situações,
contudo, por sacrificarem direitos__dos cicusadps, serão _semp_re de excepcional
ocorrência e, obviamente^exigetn especial carga de fttndamentaçgo.

(...)

25. Qrdem_de habeas corpus que se concede parcialmente para confirmar o que
decidido^em sede liminar e, em maior extensão^determinar ao magistrado "a qito"
que somente_proçeda_Qp interrogatórÍQ__dos_ réus depois de esgotado o prazo
inicial,jigorq^fíxado pela. Turma em 4 (quatro meses), urorrosíáveis, a depender
do estado dojjrocesso, findo o que, o magistrado, fundamentadamente, proferirá.
nova decisão.

Entretanto, contrariando o sentido do voto proferido por este relator, assim como os termos
claros da ementa do julgado, já no dia 13/03/2018, três meses antes do final do prazo de quatro meses fixado
pelo Tribunal, sem saber se haveria ou não a necessidade de prorrogação para atender o sentido djulecisão
do Tribunal (do interrogatório como último ato da instrução), e também sem jamaisxâemonstrar
fundamentadamente a razão de não poder aguardar o cumprimento das rogatórias,"-meííno depois de
provocado pela defesa, o respeitável juízo fixou e manteve os interrogatórios paraMydatas de 21/06/2018 e
29/06/2018.
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Aliás, pelo que consta na própria decisão exarada em 13/3/2018 (fls. 339/341) a autoridade
estrangeira está diligenciando no sentido de cumprir a carta rogatória, não se divisando, nessa análise
preliminar, justificativas plausíveis para que o magistrado, sem considerar a situação concreta ao fim do
prazo de quatro meses estabelecido para cumprimento da diligência, se antecipar e já designar, na data
13/3/2018, o interrogatório dos reclamantes para 21/6/2018 e 29/06/2018, estando, a princípio,
desautorizando o que decidido por este Tribunal nos autos do "habeas corpus" 0052615-
06.2017.4.01.0000/DF.

Todavia, sendo o magistrado de_primeira_ instíincia a autoridade compelente para o feito.
deve, ter a prerrogativa, e a prioridade de .determinar a_situagão_rgal do processo, sendo que Sua Excelência,
não obstante não tenha indicado, possa ver razões suficientes e adequadas para antecipar a realização dos
interrogatórios, razão pela qual, ao suspender extraordinariamente a decisão aqui sob questionamento.
en tendo _pTudente_e necessário.Imediatamente e com_u_rgêpeia,_eolher de_Sua_Exceléiicia informações sobre a
necessidade por ele vislumbrada deiealizar os interrogatórios sem aguardar o cumprimento das rogatórias.

TUDO CONSIDERADO, concedo a liminar para suspender, por ora, a decisão impugnada,
pelo menos até que sejam, prestadas as informações pelo magistrado, determinando a suspensão dos
interrogatórios de Luís Inácio Lula da Silva e Luís Cláudio Lula da Silva, designado para,
respectivamente, os próximos dias 21 e 29/06/2018.

Tendo em vista que Mauro Marcondes Machado maneja a reclamação 0016488-
35.2018.4.01.0000/DF de mesmo conteúdo e mesmos fundamentos contra o Juízo Federal da 10a Vara
Criminal do Distrito Federal em razão de, nos autos da açao penal n° 0076573-40.2016,4.01.3400/DF, ter
designado o interrogatório do reclamante também para a data de 21/6/2018 contrariado o acórdão prolatado
pela Quarta Turma deste Tribunal Regional Federal da 1a Região nos autos do Habeas Corpus n. 0052820-
35.2017.4.01.0000/DF ESTENDO a ele por ora os efeitos desta decisão.

Junte-se cópia desta decisão aos autos da Reclamação n° 0016488-35.2018.4.01.0000/DF.

Requisiterrijie, _np prazo_de 10 dias, informações à autoridade reclamada, requerendo de Sua
Excelência, especialmente, os seus melhores préstimos no sejitid^de informar a existência de elementos
concretos que, sob seu elevado julgamento, estejam a justificar a realização cios interrogatórios antes .do
cumprimento das jogatórias.

Brasília, 20 de junho de 2018.

/ l
DesembargadorFederal NÉVITON GUEDES

Relator
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