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EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA Nº 5005199-85.2018.4.04.7000/PR

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CONDENADO: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA

DESPACHO/DECISÃO

RÉU PRESO

1. LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA foi condenado nos autos da
Ação Penal nº 45241-84.2015.4.04.7000, da 13ª Vara Federal desta Subseção Judiciária, pela
prática dos crimes tipificados no artigo 1º da Lei  nº 9.613/1998, e no artigo 2º da Lei  nº
12.850/2013. As penas foram fixadas em 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três)
dias de reclusão,  no regime inicial fechado  (sem direito à  substituição por restritivas  de
direitos), e em 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor unitário de 2 (dois) salários mínimos
vigentes  em  11/2013.  Foi  condenado,  ainda,  ao  pagamento  das  custas  processuais
proporcionais (1/11), sendo fixado o montante de R$ 46.412.340,00 a título de valor mínimo
para reparação dos danos causados à Petrobras. Além disso, houve a constrição de bens nos
autos nº 5048086-89.2015.404.7000.

Diante da orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do HC nº
126.292, de 17/02/2016, e ADC's nº 43 e 44, de 05/10/2016, o Juízo da 13ª Vara Federal desta
Subseção Judiciária  encaminhou a este  Juízo  a  ficha  individual  do condenado provisório
(evento 1, DEC24), já com a notícia do cumprimento do mandado de prisão, em 09/02/2018
(PRIS25).

2. Insta observar que o réu permaneceu preso provisoriamente de 03/08/2015 a
12/08/2015 (dez dias) (autos nº 5031859-24.2015.404.7000). Portanto, faz jus, nos termos do
artigo 42 do Código Penal, à detração de 10 (dez) dias, ficando tal período computado como
efetivamente cumprido.

2.1. Inicialmente, LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA foi recolhido
no Setor de Custódia da Superintendência Regional da Polícia Federal em Ribeirão Preto/SP
(evento  1,  PRIS25,  fl.  9).  Atualmente,  está  custodiado  na  Penitenciária  II  de
Tremembé/SP.

Conforme a decisão do evento 1 (DEC24), foi autorizada a transferência do réu
para o sistema prisional em Curitiba/PR, Complexo Médico Penal, ala reservada aos presos
da Operação Lavajato.

A  defesa  do  executado  provisório  requereu,  no  evento  4,  que  LUIZ
EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA seja transferido a Ribeirão Preto/SP. Narrou que Luiz
Eduardo de Oliveira e Silva tem residência fixa em Ribeirão Preto/SP, onde vive com sua
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companheira; que a Penitenciária de Curitiba/PR dista 700 quilômetros de Ribeirão Preto/SP.
Nessa  linha,  com fundamento  nos  artigos  1º  e  86  da  Lei  de  Execução  Penal,  pleiteia  a
transferência  do  réu  para  presídio  mais  próximo  de  seus  familiares.  Anexou  cópias  de
comprovantes de endereço (END2 e END3).

2.2.  Dê-se  vista  dos  autos  ao  Ministério  Público  Federal  para  que  se
manifeste, com urgência, sobre o pleito da defesa associado ao evento 4.

2.3. Na sequência, retornem os autos imediatamente conclusos.

3. Deverá a Secretaria, por meio da rede mundial de computadores, consultar a
situação processual da ação penal originária. Proceda-se à inclusão no sistema Push para o
acompanhamento.

3.1.  Sobrevindo  ao  processo  informação  do  trânsito  em  julgado,  voltem
conclusos.

4. Vincule-se ao processo os advogados que atuam na defesa do réu na ação
penal.

5. Intimem-se o Ministério Público Federal e a defesa.

Documento eletrônico assinado por CAROLINA MOURA LEBBOS, Juíza Federal Substituta, 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 700004471616v17 e do código CRC 14feed79.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CAROLINA MOURA LEBBOS
Data e Hora: 9/2/2018, às 17:7:55
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