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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

PETIÇÃO Nº 5054741-77.2015.4.04.7000/PR

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REQUERIDO: A APURAR

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de processo no qual foi autorizado, a pedido do
MPF, o compartilhamento de provas colhidas no âmbito de processos
em trâmite nesta Vara, mas também, a pedido do MPF, foram
estabelecidas ressalvas quanto à utilização de provas contra
colaboradores ou empresas lenientes, esta sempre dependente de
autorização específica (decisão de 02/04/2018, evento 12).

Há uma questão óbvia, a necessidade de estabelecer
alguma proteção para acusados colaboradores ou empresas lenientes
contra sanções de órgãos administrativos, o que poderia colocar em
risco os próprios acordos e igualmente futuros acordos. 

Tudo isso decorre do fato de que, na prática, os acordos de
colaboração e de leniência celebrados pelo MPF não têm contado com a
adesão por parte de determinados órgãos administrativos.

No contexto, é inapropriado que os órgãos administrativos,
que não tem aderido aos acordos, pretendam servir-se das provas através
deles colhidas contra os próprios colaboradores ou empresas lenientes.

Isso não impede que as mesmas provas sejam utilizadas
contra terceiros ou que os órgãos administrativos busquem, como
apontado pelo Juízo, autorização específica para utilização da prova
contra o colaborador ou empresa leniente.

Também não impede que os órgãos administrativos
realizem suas próprias investigações, sem utilização da prova
compartilhada, contra os colaboradores e empresas lenientes. 

Evidentemente, a decisão só abrange as provas colhidas
em processos e acordos celebrados perante este Juízo. 
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Como também já consignado, caso o material já tenha sido
usado contra algum colaborador ou empresa, poderá este Juízo ser
especificamente provocado para decidir a respeito da manutenção da
autorização ou não para utilização da prova.

Observo que a referida decisão foi objeto de notícia em
jornal publicado na presente data, o que despertou novamente a atenção
do julgador acerca de seu conteúdo. 

Revendo melhor os autos, não há motivos para manter o
sigilo sobre o feito, já que não há risco às investigações.

Assim, levanto o sigilo.

Ciência ao MPF.

Curitiba, 13 de junho de 2018.
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