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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

SEQUESTRO - MEDIDAS ASSECURATÓRIAS Nº 5050758-36.2016.4.04.7000/PR

REQUERENTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ACUSADO: LUIZ INACIO LULA DA SILVA

DESPACHO/DECISÃO

Retomo a decisão do evento 56.

A Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva apresentou embargos de
declaração contra ela (evento 62) e depois requereu o desbloqueio de conta (evento
66).

O MPF se manifestou no evento 71.

Observo que aquela decisão não é definitiva. Cabe a resolução das
várias questões colocadas pela Defesa somente no julgamento do incidente.

Não cabe levantamento automático do bloqueio com base no mero
argumento da meação do cônjuge. Um, porque a Defesa de Luiz Inácio Lula da
Silva é parte ilegítima para reclamar contra a constrição da meação do cônjuge.
Dois, porque sem a demonstração, nessa fase anterior ao julgamento, da origem
lícita dos ativos bloqueados, de quase dez milhões de reais, inviável reconhecer
direito à meação.

Não cabe levantamento automático do bloqueio de cadernetas de
poupança com invocação no art. 833 do CPC. O Código de Processo Civil é de
aplicação subsidiária ao CPP, mas somente no que couber e é evidente que a
impenhorabilidade ali prevista pelo legislador tem presentes créditos de natureza
civil e não confisco criminal ou créditos para ressarcimento de dano decorrente do
crime. Aplica-se por analogia a regra do art. 3º, VI, da Lei n.º 8.009/1999 para
confisco e créditos para ressarcimento de danos provocados por condutas
criminosa, máxime tratando-se de crimes de corrupção, quando lesados os cofres
públicos.

Considerando os extratos bancários juntados no evento 66, reputo
razoavelmente demonstrado que a conta 216.687-9, agência 3246-8, no Banco
Bradesco, era utilizada para recebimento de valores de aposentadoria do
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condenado e que o saldo bloqueado, de R$ 63.702,54, foi formado,
principalmente, por valores desta natureza.

Então e considerando o caráter alimentar desses valores, defiro o
levantamento dos aludidos R$ 63.702,54, aparentemente já transferidos à conta
judicial.

Identifique a Secretaria a conta e expeça-se o alvará respectivo do
referido valor e acréscimos.

Quanto aos demais valores bloqueados, de quase dez milhões de
reais, indefiro o levantamento por ora. Concedo à Defesa de Luiz Inácio Lula da
Silva o prazo derradeiro de dez dias para demonstrar a origem dos valores
bloqueados, com a prova documental necessária, lembrando que já é a segunda
oportunidade concedida à Defesa para tanto, não tendo a primeira sido aproveitada
(evento 56).

Ciência à Defesa e ao MPF.

Curitiba, 07 de dezembro de 2017.
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