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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 -
www.jfpr.jus.br - Email: prctb13dir@jfpr.jus.br

AÇÃO PENAL Nº 5063271-36.2016.4.04.7000/PR

AUTOR: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO

RÉU: ADRIANA DE LOURDES ANCELMO

RÉU: SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO

RÉU: CARLOS EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA

RÉU: MONICA ARAUJO MACEDO CARVALHO

DESPACHO/DECISÃO

1. Prolatada sentença absolutória em parte e condenatória em parte
(evento 473).

Recebidas as apelações de Wilson Carvalho, Carlos Miranda e Sergio
Cabral, que protestaram pela apresentação de razões na Corte de Apelação (evento
495).

Recebida apelação do MPF (evento 509). MPF e Assistente de
Acusação apresentaram suas razões (eventos 528 e 529). O MPF insurgiu-se
inclusive contra a absolvição de Adriana Ancelmo e de Mônica Araújo.

Intimem-se as Defesas de todos os acusados para apresentação de
contra-razões em oito dias.

Após, remetam-se os autos ao TRF4 para julgamento da apelações.

2. A AGU requereu acesso à ação penal e autorização para
compartilhamento de provas para instrução de medidas cíveis, administrativas ou
de improbilidade administrativa (evento 503).

MPF e Petrobrás não se opuseram.

As Defesas ficaram silentes.

Não há, como regra, óbice para o compartilhamento de provas do
processo penal para instrução de processos cíveis ou administrativos.
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No caso presente, o compartilhamento atende ao interesse público, já
que a AGU informa que cogita a propositura de ações de improbilidade ou de
indenização contra os responsáveis pela lesão aos cofres públicos.

Defiro, portanto, o requerido.

Ressalvo, porém, que eventual utilização das provas contra pessoas
que celebraram acordo de colaboração com o Ministério Público, caso pretendida,
dependerá de autorização específica, ou seja, de novo requerimento se for o caso.

Ciência à AGU, ficando a Secretaria autorizada a incluí-la no
processo, a fim de facilitar o acesso à prova.

Ficam as partes cientes.

Curitiba 27 de julho de 2017.
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO 
Data e Hora: 27/07/2017 10:54:44 
 

 


