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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

INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS Nº 5014876-
13.2016.4.04.7000/PR

REQUERENTE: ZWI SKORNICKI

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de incidente de restituição de coisa apreendida ajuizado por
Zwi Skornicki.

Nestes autos, a Defesa pretende a restituição de cinco veículos, uma
lancha, dois botes salva-vidas e relógios.

Em 07/02/2017 (evento 16), determinei que permanecessem
apreendidos somente os relógios. Os demais bens foram provisoriamente
liberados, na condição de depósito.

Nessa mesma decisão, solicitei esclarecimentos à Defesa e ao MPF
relativos à repatriação de ativos mantidos no exterior.

Essas informações foram prestadas pelo MPF no processo conexo
5019821-43.2016.4.04.7000, no qual a Defesa de Zwi Skornicki pleiteiou o
desbloqueio de valores que permaneciam constritos por ordem deste Juízo.

Em síntese, o próprio colaborador ficou responsável pela repatriação
dos valores mantidos nos EUA, cerca de USD 5.615.475,00, ao passo que a
repatriação dos valores mantidos na Suíça permanecerá a cargo do MPF.

Também naqueles autos, a Defesa do colaborador comprovou a
repatriação dos valores acima referidos, USD 5.615.475,00, e mantidos em bancos
nos EUA, com o consequente depósito deles na conta judicial 3133.005.86400193-
5, da Caixa Econômica Federal, indicada pelo Eg. STF.

Assim, tendo em vista que o colaborador cumpriu com a sua parcela
de obrigação referente à internalização dos valores mantidos nos Estados Unidos
da América, determinei a restituição de valores excedentes que remanesciam
indisponíveis a Zwi Skornicki (decisão de 17/08/2017, processo 5019821-
43.2016.4.04.7000).
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O mesmo aplica-se aqui, para a devolução dos demais bens.

A repatriação dos valores mantidos na Suíça ficou a cargo da
Procuradoria-Geral da República e não foi ainda efetivada, aparentemente por
questões burocráticas.

A postura do colaborador deve ser prestigiada.

Ante o exposto, defiro o requerido e autorizo a devolução definitiva
dos cinco veículos apreendidos na residência de Zwi Skornicki, Mercedes, 2011,
placas KOO9412, BMW Gran Coupe, ano 2013, placas KWT5349, BMWX5,
placas KXQ5518, BMW13, 2014, placas KWN9822, e Mini Cooper, 2014, placas
LRI7981, da Lancha Modelo Ferreti 66, de nome Ohana, dos dois botes salva-
vidas, que constituem objeto dos autos de apreensão 65/2015 (evento14, arquivo
out2) e 122/16 (evento 14, arquivo out4), e dos relógios (evento 14, arquivo out2).

Intime-se a autoridade policial desta decisão para restituição dos
relógios, mediante termo.

Também os veículos e embarcações devem ser devolvidas se ainda
não o foram.

Caberá ao próprio Requerente tomar as providências para, às suas
custas, retirar os bens diretamente ou por prepostos com procuração e as suas
custas.

Relativamente aos demais bens, a presente decisão serve de termo de
devolução.

Ciência à Defesa, ao MPF e à autoridade policial.

Curitiba, 4 de setembro de 2017.
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