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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
5023584-81.2018.4.04.7000/PR

REQUERENTE: ALDEMIR BENDINE

REQUERENTE: ALBERTO ZACHARIAS TORON

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de pedido formulado pela Defesa de Aldemir
Bendine, e que visa à restituição de jóias, relógios, duas garrafas de
vinho e um certificado de autenticidade de obra do artista plástico
Eduardo Kobra.

Alega a Defesa que a sentença não confiscou nenhum
desses bens, e que, portanto, não interessariam mais ao processo,
urgindo a sua devolução.

O MPF manifestou-se de forma desfavorável, alegando
que foi decretado o confisco de R$ 3.582.746,91 na sentença proferida
na ação penal nº 5035263-15.2017.404.7000, sendo que houve apelação
ministerial contra a absolvição parcial, podendo referido valor ser
majorado. E que o valor atualizado da reparação do dano e das multas
estaria em R$ 5.147.861,74. Finalizou ressaltando que caberia ainda à
Defesa comprovar a origem lícita dos bens, ônus do qual não se
desincumbiu (evento 6).

A Defesa replicou no evento 8 e reiterou o pedido nos
eventos 9 e 10.

Em que pesem as alegações da Defesa, é certo que não há
como promover a devolução de bens de vultosos valores quando o
requerente foi condenado por crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro em ação penal correlata, e está sujeito à reparação do dano,
pagamento de multa e custas processuais. 

E tampouco houve a comprovação da origem lícita dos
bens apreendidos, nos termos do que exige o artigo 4º, § 2º da Lei
9613/98, que inclusive permite sejam mantidos constritos bens de
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origem lícita para viabilizar o pagamento de custas, multa, reparação de
danos e prestação pecuniária. 

Assim, devem os bens permanecer apreendidos, a fim de
fazer frente à reparação do dano e pagamento de multa e custas relativas
à ação penal nº 5035263-15.2017.404.7000, mormente porquanto não
comprovada a sua origem lícita.

Indefiro, portanto, o pedido de restituição de bens
formulado pela Defesa de Aldemir Bendine.

Ciência à Defesa de Aldemir Bendine.

Ciência, por oportuno, ao MPF.
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