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DESPACHO/DECISÃO
Retomo despachos anteriores.
Autorizei,  a  pedido  do  Ministério  Público  Federal,  buscas  e

apreensões, em 24/02/2016 (evento 4 do processo 5006617-29.2016.4.04.7000),
para colheita de prova em relação a possíveis ilícitos criminais relacionados ao
ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e a pessoas associadas.

Neste feito, este Juízo autorizou a pedido da autoridade policial e
do MPF busca em separado de bens e documentos que teriam sido depositados
pelo  ex-Presidente  junto  a  cofre  no  Banco  do  Brasil  (agência  do  Banco  do
Brasil,  na  Rua  Líbero  Badaró,  568,  centro,  São  Paulo/SP),  conforme
fundamentos da decisão de 08/03/2016 (evento 8).

A  busca  foi  efetivada.  Foi  juntado  relatório  do  resultado  pela
autoridade policial (evento 15). Informado pelo gerente da agência do Banco do
Brasil que as caixas foram ali depositadas em 21/01/2011, ou seja, logo após o
término do mandado do ex-Presidente (evento 15).

Foi solicitado o exame do material apreendido no Banco do Brasil
pela Secretaria de Administração da Persidência da República.

Examinado o material, foi apresentado o relatório do evento 90.
Segundo ele, os bens descritos no item 61 do Relatório deveriam

ser  incorporados  ao  patrimônio  da  Presidência  da  República,  enquanto  os
demais deveriam permanecer com o ex-Presidente, já que seriam presentes de
caráter personalíssimo.

A autoridade administrativa requereu autorização para a  tomada
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das providências necessárias para incorporação dos bens descritos no item 61 ao
patrimônio da Presidência da República.

Ouvido, o MPF concordou com o requerido (evento 100).
Já a Defesa, alegou que o Juízo seria incompetente para decidir a

questão (evento 103) e, caso assim não se entendesse, que o pleito deveria ser
rejeitado.

Decido.
Mediante  exame  sumário  do  material  apreendido  (evento  15),

constatou este Juízo que havia alguns bens entre os apreendidos que teriam sido
recebidos, como presentes, pelo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante
o  exercício  do  mandato,  mas  que,  aparentemente,  deveriam  ter  sido
incorporados ao acervo da Presidência e não ao seu acervo pessoal.

É que agentes públicos não podem receber presentes de valor e
quando  recebidos,  por  ser  circunstancialmente  inviável  a  recusa,  devem  ser
incorporados ao patrimônio público.Nesse sentido a previsão do art. 10, §2º, do
Decreto nº 4.081, de 11/01/2002:

"Art. 10. É vedado ao agente público, na relação com parte interessada não
pertencente à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou de organismo
internacional de que o Brasil participe:
(...)
II - receber presentes, (...)
(...)
§1º Não se consideram presentes para os fins deste artigo, os brindes que:
I - não tenham valor comercial; ou
(....)
§ 2o  Os presentes  que,  por qualquer  razão,  não possam ser  recusados  ou
devolvidos sem ônus parao agente público, serão incorporados ao patrimônio
da Presidência da República ou destinados a entidade de caráter cultural ou
filantrópico, na forma regulada pela CEPR."
Foi então solicitado que os bens apreendidos fossem examinados

pela Secretaria de Administração da Presidência da República.
Foi  constituída  comissão  composta  por  agentes  administrativos

qualificados para o mister e que produziu o Relatório Final do evento 90.
Consta no relatório que os agentes administrativos estiveram no

local da apreensão, examinaram o material apreendido e, com base na legislação
regente,  concluíram  que   alguns  bens  deveriam  ter  sido  incorporados  ao
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patrimônio da Presidência da República e não deveriam ter sido liberados como
acervo privado do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Relacionaram  no  item 61  do  Relatório  vinte  e  um itens  nesse
sentido.

Tratam-se especialmente de bens recebidos em cerimônias oficiais
de trocas de presentes com Chefes de Estados ou Governos estrangeiros, que
têm  algum  valor  mais  expressivo,  mas  que  não  caracterizam   presentes  de
caráter personalíssimo.

Baseia-se  o  relatório  em,  entre  outros  elementos,  posição  do
Tribunal  de  Contas  da União  e  que  segue  uma lógica  bastante razoável,  no
sentido de que, nessas cerimônias de trocas de presentes, os "presentes ofertados
pelo Presidente da República aos chefes de estado e/ou de governo estrangeiros
são adquiridos com recursos públicos da União, logo os presentes que ela receba
em troca, também deveriam ser revertidos ao patrimônio da União".

Aponta ainda que, nos termos do art. 3º, II, do Decreto nº 4.344, de
26/08/2002,  tais  bens  não  devem compor  o  acervo  documental  próprio  dos
Presidentes da República:

"art. 2º (...)
(...)
Parágrafo único: Os acervos de que trata o caput não compreendem:
I - (...)
II  -  os documentos bibliográficos museológicos recebidos em cerimônias  de
trocas de presentes, nas audiências com chefes de Estado e de Governo por
ocasião das 'visitas oficiais' ou 'viagens de Estado' do Presidente da República
ao exterior, ou quando das 'visitas oficiais' ou 'viagens de Estado' de chefes de
Estado e de Governo estrangeiros ao Brasil."
Por  outro  lado,  consignaram  que  os  demais  bens  apreendidos,

especialmente  medalhas,  canetas,  insígnias,  arte  sacra,  por  terem  caráter
personalíssimo,   devem ser considerados como acervo próprio do Presidente da
República, relacionando-os no item 62.

Com base na análise,  os bens descritos no item 61 do relatório
devem  ser  liberados  da  apreensão  para  serem  incorporados,  por  ato
administrativo, ao patrimônio da Presidência da República e o restante dos bens
deve ser liberado ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Fotos dos bens podem ser visualizadas nos anexos constantes no
mesmo evento 90.

Os atos da Administração Pública são, em regra, autoexecutáveis
e, portanto, não há necessidade, em princípio, de autorização deste Juízo.
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O  pedido  de  autorização  é  pertinente  somente  porque  os  bens
foram apreendidos, no local onde se encontram, por autorização deste Juízo e a
requerimento  da  autoridade  policial  e  do  MPF,  já  que  a  diligência  foi
instrumental aos demais processos que tramitam perante este Juízo em relação à
supostas condutas criminosas do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Assim,  para  que  a  Administração  Pública  possa  realizar  a
incorporação dos bens, é necessária prévia autorização deste Juízo para que seja
levantada a apreensão judicial.

Se  ela  afirma  que  parcela  dos  bens  deve  ser  incorporada  ao
patrimônio da Presidência da República, é isso que deve ser feito, não cabendo a
este Juízo maiores considerações, muito embora, pelos dispositivos citados, lhe
caiba aparentemente razão.

A  respeito  da  competência  deste  Juízo  para  desta  decisão  de
levantamento  da  apreensão  e  entrega  de  parte  dos  bens  à  Secretaria  de
Administração  da  Presidência  da  República,  observa-se  que  a  Defesa  do
ex-Presidente precipitou-se no curso do processo com impetração de mandado
de segurança perante o Egrégio Tribunal Regional da 4ª Região, tendo ele sido
julgado  improcedente  na  data  de  26/04/2017  por  unanimidade  (MS
5008095-86.2017.4.04.0000):

"PROCESSO PENAL. INCOMPETÊNCIA. EXCEÇÃO. NATUREZA DO ATO.
BUSCA E APREENSÃO. CUSTÓDIA DOS BENS. CLASSIFICAÇÃO COMO
INTEGRANTE  DO  PATRIMÔNIO  PÚBLICO.  ATO  DA  SECRETARIA  DE
PATRIMÔNIO DA UNIÃO. IMPUGNAÇÃO. VIA INADEQUADA.
1. A incompetência do juízo é arguida por exceção, somente sujeita a recurso
quando houver acolhimento do pedido e declinação para o juízo competente
(art. 581, II e III do Código de Processo Penal).
2. A destinação de bens objeto de busca e apreensão criminal compete ao juízo
criminal que detém a custódia dos bens arrecadados.
3. A autorização para incorporação de bens ao patrimônio público, segundo
solicitação  e  relatório  de  classificação  apresentados  pela  Secretaria  de
Patrimônio da União ao juízo criminal, não se confunde com decisão do juízo
a respeito da natureza dos bens, mas mera permissão em razão da custódia dos
bens constritos.
4.  Inviável  questionar  a  competência  de  juízo  a  c  correção  de  ato
administrativo pela via mandamental perante o juízo criminal.
5.  Agravo  regimental  improvido."  (Agravo  regimental  no  MS
5008095-86.2017.4.04.0000, Rel. Juiz Federal Convocado Nivaldo Brunoni -
8ª Turma do TRF4 - un. - j. 26/04/2017)
Como  consignado  no  voto  do  ilustre  Juiz  Federal  convocado

Nivaldo Brunoni, "ao contrário  do que sustenta a defesa, a incorporação dos
bens ao patrimônio da União não decorre de decisão proferida pelo juízo de
primeiro grau, mas sim de deliberação da Comissão Especial nomeada para tal
finalidade  pela  Secretaria  de Patrimônio  da  União,  ainda  que  motivada  pela
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consulta enviada pelo juízo, mas não por determinação dele".
Ante o exposto, defiro o requerido no Ofício 333/2016/SA/SG/PR

e autorizo o levantamento pela Secretaria de Administração da Presidência da
República  dos bens relacionados no item 61 do  Relatório Final  do Processo
00140.000326/2016-16  (evento  90,  anexo2)  e  que  se  encontram  atualmente
apreendidos por ordem deste Juízo junto a cofre no Banco do Brasil (agência do
Banco do Brasil, na Rua Líbero Badaró, 568, centro, São Paulo/SP), para fins de
incorporação administrativa ao patrimônio da União Federal.

Os  bens  deverão  ser  entregues  pelo  depositário  à  Secretaria  de
Administração da Presidência da República mediante termo.

Oficie-se  ao  gerente  do  Banco  do  Brasil  responsável  do  setor
informando esta decisão, com cópia.

Oficie-se  em  resposta  ao  Secretário  de  Administração  da
Presidência da República informando esta decisão, com cópia.

Os detalhes a respeito da retirada dos bens devem ser acertados
entre a Secretaria de Administração da Presidência da República e o Banco do
Brasil.

Concedo à Secretaria da Presidência da República o prazo de 30
dias para levantamento dos bens referidos, o que deverá ser informado a este
Juízo, com o envio do termo.

Após o levantamento dos bens pela Secretaria da Presidência da
República, fica autorizado o ex-Presidente da República a promover, em mais
trinta dias, o levantamento mediante termo dos demais bens, ficando revogada a
apreensão por este Juízo.

Caso pretenda o  ex-Presidente manter  o  remanescente  dos  bens
depositado junto ao Banco do Brasil deve acertar-se diretamente com a referida
instituição.

Levante,  desde  logo,  a  Secretaria  o  sigilo  anotado  sobre  os
documentos do evento 90, já que não qualquer motivo para ele.

Ciência ao MPF, à autoridade policial e à Defesa.

Curitiba, 28 de abril de 2017.

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
700003279035v13 e do código CRC 46aa99e7.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 28/04/2017 13:56:59
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