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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: prctb13@jfpr.jus.br

AÇÃO PENAL Nº 5036513-15.2019.4.04.7000/PR

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: MARCIO LOBAO
RÉU: MANOEL AILTON SOARES DOS REIS

RÉU: EDISON LOBAO

RÉU: AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES FILHO
RÉU: ANTONIO CARLOS DAIHA BLANDO

RÉU: MARTA MARTINS FADEL LOBAO

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de ação penal por crimes de corrupção ativa e
passiva e   lavagem de dinheiro proposta pelo MPF contra Edison
Lobão e associados.

A denúncia foi recebida em 19/07/2019 (evento 3).

Os acusados foram citados (eventos 25, 42, 46 e 58).

Antônio Carlos Daiha Blando (evento 59) e Augusto
Roque Dias Fernandes Filho (evento 60) apresentaram resposta à
acusação.

O prazo para apresentação de resposta à acusação foi
suspenso em 06/08/2019, até análise de pedidos de acesso formulado
por algumas defesas (evento 28).

Indeferido pedido de suspensão do processamento da
presente Ação Penal até decisão final a ser proferida no RE 1.055.941
em 06/11/2019 (evento 72), momento em que foram analisados os
pedidos de acesso formulados pelas partes. Em referida decisão restou
determinado ao Ministério Público Federal prazo de 05 (cinco) dias para
cumprimento de algumas diligências, bem como que a secretaria
certificasse quais registros audiovisuais dos termos de depoimento dos
colaboradores arrolados como testemunha estão depositados na
secretaria do juízo.
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O Prazo do MPF ainda aguarda abertura, tendo a secretaria
certificado acerca dos registros audiovisuais.

A Defesa de Manoel Ailton Soares dos Reis pediu (evento
77) a reconsideração da decisão proferida no evento 72. A despeito de se
tratar de repetição de questão já decidida, análise em definitivo sobre a
questão caberá ao Juízo declinado.

Em linhas gerais, o que cabia informar é que o feito está
em estágio inicial, aguardando manifestação da Acusação para que seja
reaberto o prazo para as Defesas apresentarem Resposta à Acusação ou
complementarem as respostas já apresentadas.

2. Na data de 20/11/2019, a 8ª Turma do Egrégio Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, concedeu parcialmente ordem no Habeas
Corpus 5037563-27.2019.4.04.0000, para determinar a declinação do
IPL 5026548-52.2015.4.04.7000 e, consequentemente, desta ação penal
à Seção Judiciária do Distrito Federal (evento 81).

Conforme consta no voto do relator:

"...declinada a competência do IPL nº 5026548-52.2015.4.04.7000 de
2015, os demais feitos relacionados o acompanharão.

Inexistente, assim, o principal elemento de ligação de levou à fixação
de competência da Subseção da Justiça Federal de Curitiba/PR e, em
razão da especialização para crimes financeiros, da 13ª Vara
Federal.

Em conclusão, atendendo ao pedido subsidiário formulado pela
defesa do paciente, o feito deve ser remetido à Seção Judiciária do
Distrito Federal." (evento 81, DECISÃO2, fl. 29)

Destarte, é o caso de encaminhar a presente ação penal,
juntamente com os seus incidentes à Justiça Federal do Distrito Federal.

Como não foi indicada vara competente, o feito deve ser
encaminhado à seção de distribuição daquela Seção.

Ante o exposto, além da presente ação penal, cuja
declinação foi determinada pelo E. TRF4, declino da competência, à
Seção Judiciária do Distrito Federal, dos seguintes processos:

5053037-92.2016.4.04.7000 - Representação Criminal

5014724-57.2019.4.04.7000 - Inquérito Policial

5026548-52.2015.4.04.7000 - Inquérito Policial

5037162-77.2019.4.04.7000 - Sequestro / Medidas
Assecuratórias

5037163-62.2019.4.04.7000 - Sequestro / Medidas
Assecuratórias
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5037165-32.2019.4.04.7000 - Sequestro / Medidas
Assecuratórias

5037166-17.2019.4.04.7000 - Sequestro / Medidas
Assecuratórias

Assim, traslade-se uma cópia desta decisão a cada um dos
processos listados supra.

Promova-se a digitalização desta ação penal e dos
processos listados, e remeta-se, com urgência, à Seção Judiciária do
Distrito Federal.

Ciência ao MPF e às Defesas cadastradas.

Documento eletrônico assinado por LUIZ ANTONIO BONAT, Juiz Federal, 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 700007821560v20 e do código CRC be1f79a6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ ANTONIO BONAT
Data e Hora: 22/11/2019, às 17:1:0
 

 


