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AÇÃO PENAL N. 76573-40.2016.4.01.3400
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RÉUS: CRISTINA MAUTONI MARCONDES MACHADO, LUIS CLAUDIO LULA 
DA SILVA, LUIZ INACIO LULA DA SILVA, MAURO MARCONDES MACHADO

Breve Relato:
Após a inquirição da última testemunha das dezenas arroladas pela 

defesa  residente  no  Brasil  (em  03/10/2017 -  fls.  2497/98)  e  a  extração  das  cartas 
rogatórias para inquirição de 17 testemunhas residentes no exterior (4 na França; 1 no 
Reino  Unido  e  12  na  Suécia),  designou  este  Juízo  os  dias  24/10/2017 para  o 
interrogatório  dos  denunciados  (fls.  2573/74),  baseando-se  na  interpretação  legal  do 
artigo 222-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para o qual a carta rogatória 
não suspenderá a instrução criminal.

No  entanto,  o  TRF  da  1ª  Região  determinou  a  suspensão  dos 
interrogatórios  marcados  para  os  dias  24/10/2017  (fls.  2812/28)  e  20/02/2018  (fls. 
2900/01 e 2919/2945).

Designou este Juízo, então, os dias 21 e 29/06/2018 para a realização 
do referido interrogatório, por considerar integralmente respeitado o lapso temporal de 4 
(quatro) meses fixado pelo TRF da 1ª Região para o cumprimento das missivas, a última 
emitida em 21/11/2017 (fl. 2833), bem como o caráter prioritário conferido a todos os 
processos, inclusive os de grandes operações criminais em trâmite neste Juízo, como é o 
caso da Operação Zelotes de que faz parte esta ação penal. 

A defesa de Mauro Marcondes Machado requereu o adiamento do 
interrogatório  marcado  para  o  dia  21/06/2018,  por  se  encontrar  o  réu  internado  em 
unidade semi-intensiva do Hospital  Albert  Einstein,  desde 19/06/2018, para  combater 
quadro  de  septicemia  (infecção  generalizada),  sem  previsão  de  alta  (fls.  3186/87). 
Instruiu o pedido com os relatórios médicos de fls. 3188/92.

A  defesa  de  Cristina  Mautoni  Marcondes  Machado  requereu, 
também,  adiamento  do  interrogatório  da  acusada,  a  fim  de  poder  acompanhar  a 
internação hospitalar a que se submeteu seu cônjuge, Mauro Marcondes Machado; e por 
se encontrar, em face da delicada situação de saúde deste, sem condições de se submeter  
a interrogatório judicial (fls. 3193/3200).
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O  Desembargador  Federal  Néviton  Guedes,  no  interesse  da 
Reclamação/TRF  1ª  Região  n.  0016222-48.2018.4.01.0000/DF  (em  20/06/2018), 
concedeu liminar em favor de Luiz Inácio Lula da Silva e Luís Cláudio Lula da Silva, 
estendendo seus efeitos  a  Mauro Marcondes Machado, para suspender  a decisão que 
designou os dias 21 e 29/06/2018 para a realização dos interrogatórios dos denunciados, 
até a remessa das informações a cargo deste Juízo, no prazo de 10 dias (fls. 3201/08).

Esclareceu  o  Eminente  Relator,  nesta  última  decisão,  que  o 
interrogatório  dos  denunciados  somente  poderia  vir  ao  final  da  instrução,  com  a 
possibilidade  excepcional  de  sua  realização  antes  da  devolução  das  cartas  rogatórias 
expedidas, desde que houvesse impossibilidade de cumprimento tempestivo da rogatória, 
a colocar em perigo a efetividade do processo.

Passo a decidir:
Em atenção à Decisão do TRF 1ª Região:
Dou cumprimento à decisão proferida pelo Desembargador Federal 

Néviton  Guedes,  proferida  na  Reclamação/TRF  1  n.  0016222-48.2018.4.01.0000/DF, 
suspenda-se o interrogatório dos denunciados Luiz Inácio Lula da Silva, Luís Cláudio 
Lula da Silva e Mauro Marcondes Machado, anteriormente designado para os dias 21 
(hoje)  e  29/08/2018,  nos  termos  determinados  naquele  decisum  (fls.  3201/08), 
estendendo-se  à  Cristina  Marcondes  Mautoni  Machado,  em  razão  das  atuais 
circunstâncias  processuais  desta  ação  penal  que  recomendam  conferir  tratamento 
equânime aos acusados, bem como para garantir à corré a assistência necessária ao seu 
esposo.

Determino a  suspensão do curso deste  processo até  o  retorno das 
cartas rogatórias expedidas (para inquirição de 17 testemunhas residentes: 4 na França; 1 
no  Reino  Unido  e  12  na  Suécia),  consignando-se  que,  em  atenção  ao  princípio  da 
concentração dos atos processuais, qualquer pedido postulado pelas partes será apreciado 
na audiência de interrogatório a ser designada, após o retorno das cartas rogatórias.

O  pedido  de  adiamento  do  interrogatório  de  Mauro  Marcondes 
Machado, em razão da decisão proferida nos autos da Reclamação/TRF 1 n. 0016222-
48.2018.4.01.0000/DF, resta esvaziado em seu propósito, pelo que deixo de apreciá-lo.

Servirá esta decisão como informações a serem prestadas ao TRF 1ª 
Região.  Publique-se. Notifique-se.
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Brasília/DF, 21 de junho de 2018.

(assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal Titular da 10ª VF/SJDF
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