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AÇÃO PENAL N. 76573-40.2016.4.01.3400

DECISÃOTrata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Federal – MPF em desfavor de MAURO MARCONDES MACHADO,  CRISTINA MAUTONI MARCONDES MACHADO, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e LUÍS CLÁUDIO LULA DA SILVA,  pela  prática  de  tráfico  de  influência  e  de  lavagem  de  dinheiro  nas circunstâncias que envolveram a compra de caças Gripen pelo Governo Federal, ocorrida em 2012, e a prorrogação (até 2020 - por meio da Medida Provisória n.  627, que foi convertida na Lei n. 12.973/2014) dos incentivos fiscais decorrentes da apuração do crédito presumido definido na Lei n. 9.823/1999, de interesse das montadoras MMC Automóveis do Brasil Ltda. e Hyundai Caoa do Brasil Ltda..Foram  ouvidas  as  testemunhas  indicadas  pelo  MPF  e  as arroladas pelas defesas residentes no Brasil e expedidas, em novembro/2017, cartas rogatórias para Suécia,  Reino Unido e Franca,  visando à inquirição das testemunhas arroladas pelas defesas e residentes no exterior.Em atenção à decisão proferida pelo Desembargador Federal Néviton Guedes, o interrogatório dos acusados foi adiado para após a inquirição das testemunhas residentes no exterior (fls. 3209/3210).A  inquirição  das  testemunhas  residentes  na  Suécia  foi finalizada  e  seus  documentos  juntados  aos  autos  (fls.  3223/3231),  pelo  que diligenciou este Juízo pela tradução dos depoimentos para o português (fls. 3233 e 3237/3238). A tradutora nomeada apresentou orçamento de seus serviços (fls. 3254/3258) e a defesa de Mauro Marcondes Machado juntou comprovante de recolhimento  dos  honorários  apresentados  pela  tradutora  constituída  (fls. 3328/3329),  determinando  este  Juízo,  dessarte,  a  transferência  em  favor  da tradutora da meia parte de seus honorários,  para início de seus serviços (fls. 3337/3338 e 3370/3371).O MPF juntou declaração prestada por Antônio Palocci Filho 
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Nº de registro e-CVD 00011.2019.00103400.1.00065/00032perante  a  Procuradoria  da  República  no  Distrito  Federal  e  requereu  sua inquirição na condição de testemunha do Juízo (fls. 3262/3268 e 3269/3272).Determinou este Magistrado o prosseguimento da ação penal para a inquirição de Antônio Palocci  Filho e de Nelson Jobim na condição de testemunhas  do  Juízo  (fls.  3273/3282),  e,  atendendo  à  decisão  do Desembargador  Federal  Néviton  Guedes,  fixou  prazo  às  defesas  para manifestação sobre as inquirições ordenadas (fl. 3419). As defesas de Luiz Inácio Lula da Silva e Luís Cláudio Lula da Silva postularam a reconsideração da decisão que determinou a inquirição das referidas testemunhas (fls. 3432/3454).Informou  o  Departamento  de  Cooperação  Jurídica Internacional,  em  14/11/2018,  que  a  Autoridade  Francesa  comunicou  ter enviado a carta rogatória ao Judiciário daquele País, para regular cumprimento (fls.  3427);  bem  como  que  a  Autoridade  do  Reino  Unido  solicitou esclarecimentos sobre os itens indicados no Ofício n. 7427/2018/CGRA-DRCI-SNJ-MJ,  como  condição  para  o  cumprimento  das  diligências  rogadas  (fls. 3466/3467).

DECIDO:

1) A Autoridade do Reino Unido, responsável pela inquirição da testemunha  solicita os seguintes esclarecimentos (fls. 3466/3467 e 3469): (i) confirmar se os quesitos listados entre os números de 1 a 6, são todos aqueles que se deseja obter como evidência; (ii) verificar a tradução realizada na página 2.529/2.539,  especificamente  na  página  2.536  relacionada  aos  quesitos  de Andrew  Wilkinson  quanto  a  passagem  "this  record  representes  the  same questions of  the page 2.536";  (iii)  providenciar  um documento separado que comprove a conexão entre a evidência requisitada e Andrew Wilkinson e SAAB; (iv) cópia das passagens do código penal brasileiro que sejam relevantes para o caso, bem como os direitos da testemunhas; (v) confirmar o status de Andrew Wilkinson.
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2) as informações a serem prestadas à Autoridade do Reino Unido, são as seguintes: (i´) os quesitos a serem respondidos pela testemunha Andrew  Wilkinson,  na  condição  de  testemunha  arrolada  pela  defesa  do denunciado Mauro Marcondes Machado, são os listados pelo Ministério Público Federal – MPF e pela defesa do referido denunciado (itens de 1 a 6); (ii´) não há observação/alteração  a  ser  realizada  na  passagem  indicada;  (iii´)  sustenta  a defesa  do  réu  Mauro  Marcondes  Machado  (fls.  2535),  como  razão  da imprescindibilidade  da  inquirição  de  Andrew  Winkinson,  que  este  é  o interlocutor na troca de e-mail relatada pela Acusação na denúncia, na qual o Ministério  Público  Federal  –  MPF  afirma  que  se  teria  operado  a  “venda  de fumaça”, de Mauro Marcondes Machado à Empresa SAAB, bem como que se trata (a testemunha)  da  pessoa que trabalhou diretamente  com Mauro Marcondes Machado, podendo esclarecer no que consistiram, de fato, as atividades desse denunciado; (iv´) deverão ser encaminhadas à Autoridade do Reino Unido, cópia dos artigos 203, 204 e 206 do Código de Processo Penal Brasileiro; (v´) o status Andrew Wilkinson é de testemunha arrolada pela defesa do denunciado Mauro Marcondes Machado.
3) Consigno, ainda, que deverá ser encaminhada à Autoridade do  Reino  Unido  rogo  deste  Juízo  Federal  Criminal  pela  brevidade  no cumprimento da carta rogatória em referência,  visto que o Tribunal  Regional Federal  da  1ª  Região  autorizou  o  interrogatório  dos  réus  somente  após  o depoimento das testemunhas residentes no exterior.
4) Confiro  a  esta  decisão  força  de  ofício  à  Coordenação  da Cooperação  Jurídica  Internacional  –  DRCI/SNJ,  a  ser  enviado  via  e-mail (cooperacaopenal@mj.gov.br), com confirmação por telefone (61) 2025-8938 e 2025-8909,  visando  à  remessa  à  Autoridade  do  Reino  Unido  dos  esclarecimentos 

prestados (itens 1, 2 e 3) desta decisão,  com a brevidade que o caso requer. Este ofício deverá ser instruído com cópia dos artigos indicados no item 2 desta decisão (iv´).
5) Quanto à  inquirição  das  testemunhas  ANTÔNIO PALOCCI 
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Nº de registro e-CVD 00011.2019.00103400.1.00065/00032FILHO e NELSON JOBIM, mantenho a necessidade de coleta de seus depoimentos na  condição  de  testemunhas  do  Juízo,  conforme  determinado  na  decisão proferida  (fls.  3273/3282),  e,  por  consequência,  indefiro  o  pedido  de reconsideração da referida decisão postulado pelas defesas de Luiz Inácio Lula da Silva e Luís Cláudio Lula da Silva (fls. 3432/3454).

6) Na decisão em apreço, este Julgador assim arrazoou-se: 
“O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva é réu no presente processo criminal,  juntamente  com  Mauro  Marcondes,  Luís  Cláudio  Lula  da  Silva  e Cristina Mautoni, e as declarações sucintas e diretas de ANTONIO PALOCCI, que já foi Ministro da Fazenda e depois Ministro da Casa Civil, precisam ser contrastadas em Juízo com as demais provas, em especial as provas contrárias  produzidas, sob pena de que palavras soltas sem os devidos esclarecimentos possam gerar mais dúvidas com repercussão na verdade processual, em face da juntada do depoimento de terceiro em procedimento administrativo.De fato, Nelson Jobim, então Ministro da Defesa do Brasil, a partir de  2007 até 2011, foi ouvido como testemunha de Defesa no dia 13 de setembro de  2017,  e  não  mencionou  que  tenha  havido  reunião  que  entrou  pela madrugada,  entre  ele,  o  então presidente  Luís  Inácio  e  o  ex-presidente  da França Sarkozi, não tendo mencionado ainda que teria havido assinatura de documento  ou  protocolo  sobre  a  compra  do  caça  mirage  francês  no  dia seguinte à reunião, que ficou de posse de Nicolas Sarkozi, como afirmara o ex-Ministro Palocci ao Ministério Público Federal (que também dissera ao MPF que teria já naquela ocasião teria havido "propina").Essas  declarações  de  Antônio  Palocci  estão  em  contradição  com  o depoimento da referida testemunha Nelson Jobim, que afirmara em Juízo que era ele na qualidade de Ministro que tratava com exclusividade do assunto e que também as decisões sobre os caças eram todas dele como Ministro, e que apenas  comunicava  ao  presidente  suas  decisões,  não  tendo  havido envolvimento direto do ex-presidente Lula na aquisição dos caças.Desse  modo,  me  parece  importante  que,  após  a  oitiva  de  Antônio Palocci,  e  se  mantidas  a  sua  versão,  sejam  reperguntados  ao  Ministro  da Defesa, testemunha Nelson Jobim, sobre a referida reunião que teria "durado noite adentro" entre o último, o ex-presidente Lula e o Presidente Francês da  
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Nº de registro e-CVD 00011.2019.00103400.1.00065/00032época Nicolas Sarkozy, e se de fato o representante da França saiu com um uma espécie de  contrato ou  protocolo de compromisso da compra dos caças franceses mirage, um dos objetos deste processo criminal, e ainda se houve alguma menção ou negociação de propina nessa reunião.Registro que Antônio Palocci Filho não é figura estranha aos autos, pois, embora  não  tenha  sido  arrolado  como  testemunha  das  partes,  existem diversos documentos dos autos que fazem referência a ele como Ministro de Estado e em várias oportunidades, como por exemplo: (fls. 3273 e ss)

7) Encontrando-se o processo ainda na fase da instrução oral e inexistindo  qualquer  prejuízo  ao  curso  do  processo  –  porquanto  suspensa  a realização  de  interrogatório  dos  réus  antes  da  coleta  do  depoimento  das testemunhas residentes no exterior, exceto no caso de proximidade da prescrição da  pretensão  punitiva  estatal  –  ausente  qualquer  prejuízo  processual  à realização da inquirição das pessoas mencionadas na condição de testemunhas do Juízo.
8) Não vislumbro risco de incongruência com fato novo, como sustentam as defesas, visto que as testemunhas foram convocadas em razão do conflito aparente entre suas declarações, o que será dirimido satisfatoriamente durante a coleta de seus depoimentos.
9) A  alegação  (ainda  das  defesas)  de  impropriedade  das inquirições  pela  não  participação  de  Nicolas  Sarkozy  nos  fatos  narrados  na denúncia não se sustenta ante as providências requeridas pelo próprio acusado Luiz  Inácio  Lula  da  Silva,  pois  justamente  o  ex-Presidente  Francês  Nicolas 

Sarkozy  foi  arrolado  como  testemunha  imprescindível  à  sua  defesa  e especificamente  para  prestar  depoimento/esclarecimentos  sobre  o  delito  de tráfico de influência narrado na denúncia, diligência que foi rogada à Autoridade Judiciária da França, sem que houvesse, até o presente momento, sido cumprida.
10) Ante  as  razões  expostas,  mantenho  a  ordem  de 

inquirição de ANTÔNIO PALOCCI FILHO e de NELSON JOBIM, a serem ouvidos na  condição  de  testemunhas  do  Juízo  e  DESIGNO  O  DIA  18/03/2019,  ÀS 
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10H00, para a coleta de seus depoimentos.
11) Proceda  a  Serventia  deste  Juízo  às comunicações/intimações necessárias,  com a  ressalva  de  que os  denunciados serão  intimados  por  meio  de  seus  advogados  constituídos,  conforme  já deliberado anteriormente.
12) Publique-se.Brasília/DF, 22 de janeiro de 2019.

(assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRAJuiz Federal Titular da 10ª VF/SJDF
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