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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DE 

CURITIBA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

 

 

Autos originários: nº 5051606-23.2016.404.7000 e 5052211-66.2016.404.7000   

 

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, já qualificado nos autos 

em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, através de seus Advogados, 

requerer seja revogada sua prisão preventiva para que seja colocado imediatamente 

em liberdade, com fundamento no art. 5º, LVII e LXVI da Constituição Federal, e no art. 

321 do Código de Processo Penal. 

 

I - DOS FATOS 

1. O Ministério Público Federal pugnou pela prisão preventiva do 

ora requerente no evento nº 1 dos autos nº 5052211-66.2016.404.7000 e este d. juízo 

deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos: 

 

“Sem a tomada de medidas mais duras, é de se recear que potenciais testemunhas contra 
o acusado se sintam igualmente intimidadas em revelar a verdade e colaborar com a 
Justiça. Considerando o histórico de conduta e o modus operandi, remanescem riscos de 
que, em liberdade, possa o acusado Eduardo Cosentino da Cunha, diretamente ou por 
terceiros, praticar novos atos de obstrução da Justiça, colocando em risco à investigação, 
a instrução e a própria definição, através do devido processo, de suas eventuais 
responsabilidades criminais. Presente, portanto, risco à investigação, à instrução e de 
forma mais geral à integridade do processo, o que é causa para a prisão 
preventiva. Segundo, risco à ordem pública ou de reiteração de crimes contra a 
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Administração Pública ou de lavagem de dinheiro. [...] Além disso, a habilidade do acusado 
em ocultar e dissimular propinas, com contas secretas no exterior, parte não totalmente 
identificada nem sequestrada, permanece incólume. Vislumbra-se ainda risco à aplicação 
da lei penal. Não foi ainda possível identificar toda a dimensão das atividades delitivas do 
ex-Deputado Federal Eduardo Cosentino da Cunha, nem a localização do produto dos 
crimes em toda a sua extensão. Parte do produto do crime teria sido ocultado e 
dissimulado em contas secretas no exterior. Parte delas, como as que que compõem o 
objeto da ação penal 5051606-23.2016.4.04.7000, foi sequestrada. Mas, para parte delas, 
como as supostamente mantidas no Israel Discount Bank e no Banco BSI, ainda não se 
tem notícia de sua completa identificação e bloqueio. Enquanto não houver rastreamento 
completo do dinheiro e a total identificação de sua localização atual, há um risco de 
dissipação do produto do crime, o que inviabilizará a sua recuperação. Enquanto não 
afastado o risco de dissipação do produto do crime, presente igualmente um risco maior 
de fuga ao exterior, uma vez que o acusado poderia se valer de recursos ilícitos ali 
mantidos para facilitar fuga e refúgio no exterior. Isso é agravado pelo fato de Eduardo 
Cosentino da Cunha ser detentor de dupla nacionalidade (evento 1, anexo29), o que 
poderia inviabilizar eventual extradição dada a maior dificuldade em realizá-la no caso de 
nacionais do País Requerido. Assim, a prisão cautelar, além de prevenir obstrução da 
Justiça, reiteração delitiva, também terá o salutar efeito de impedir ou dificultar novas 
condutas de ocultação e dissimulação do produto do crime, já que este ainda não foi 
integralmente recuperado, o que resguardará a aplicação da lei penal, que exige sequestro 
e confisco desses valores, bem como prevenir que o acusado se refugie no exterior com 
o produto do crime. Presentes, portanto, não só os pressupostos para decretação da 
prisão preventiva, ou seja, boa prova de autoria e de materialidade, mas igualmente os 
fundamentos, risco à instrução ou à investigação, risco à ordem pública e risco à aplicação 
da lei penal”.  

 
2. Em cumprimento a referida decisão, no dia 19 de outubro de 

2016 foi realizada a prisão preventiva (evento nº 23 autos nº 5052211-66.2016.404.7000). 

 

3. Conforme será demonstrado não estão mais presentes os 

fundamentos da r. decisão que decretou a prisão preventiva e a mesma deve ser 

revogada. 

 

II – DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO DE LIBERDADE 

 

4. Primeiramente, depreende-se da r. decisão acima colacionada 

que a prisão preventiva do requerente está fundamentada no suposto risco à investigação 

ou à instrução processual. 



 

 

 
3 / 8 

 

5. Contudo, tal fundamento não está mais presente, vez que é 

fato incontroverso que as investigações e a instrução processual já encerraram. 

 

6. Na data de hoje (07 de fevereiro de 2017) foi realizado o 

interrogatório do acusado, que respondeu os questionamentos deste d. juízo, do parquet 

ministerial e da defesa.  

 

7. Deste modo, a instrução processual está encerrada. 

 

8. Sendo assim, nesta fase processual, não se está mais diante de 

qualquer fato concreto que se amolde à hipótese da garantia da ordem pública ou 

conveniência da instrução criminal previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. 

 

9. Neste momento, a manutenção da prisão preventiva afronta o 

direito à liberdade e o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII da 

Constituição Federal). 

 

10. Neste sentido, bem decidiu este d. Juízo no pedido de 

revogação da prisão preventiva decretada nos autos nº 5003682-16.2016.404.7000: 

 

“Trata-se de avaliar apenas se a prisão preventiva é ainda necessária. Quando a 
decretei, tive presente, em cognição sumária, os indicativos de que as condutas 
criminosas de ambos eram recorrentes, pois há indícios de recebimento subreptício 
de valores não-registrados de 2008 a 2015, com o possível comprometimento da 
integridade de diversas campanhas eleitorais no período. Tive também presente o 
risco à instrução, pois a fraudes documentais praticadas para acobertar os crimes e 
o depoimento dos acusados sugeriam a possibilidade de que seriam apresentadas 
justificativas e provas fraudulentas em relação aos recebimentos havidos. Nessa 
fase processual, após cinco meses de prisão cautelar, com a instrução das 
duas ações penais próximas ao fim e com a intenção manifestada por ambos 
os acusados de esclarecer os fatos, reputo não mais 
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absolutamente necessária a manutenção da prisão preventiva, sendo viável 
substitui-la por medidas cautelares alternativas. Nessa avaliação, tenho 
também presente que a situação de ambos difere, em parte, da de outras pessoas 
envolvidas no esquema criminoso da Petrobrás. Afinal, não são agentes públicos 
ou políticos beneficiários dos pagamentos de propina, nem são dirigentes das 
empreiteiras que pagaram propina ou lavadores profissionais de 
dinheiro. Embora isso não exclua a sua eventual responsabilidade criminal, a ser 
analisada quando do julgamento, é possível reconhecer, mesmo nessa fase, que, 
mesmo se existente, encontra-se em um nível talvez inferior da de 
corruptores, corrompidos e profissionais do crime. Em nenhuma circunstância, essa 
afirmação deve ser confundida com a desconsideração da gravidade das condutas 
que são imputadas aos acusados, que justificaram, com outros elementos, a 
imposição e a manutenção da prisão preventiva por mais de cinco meses”. 

 
 
11. A referida decisão é firme em apontar que a realidade fática do 

momento da prisão preventiva é completamente diferente do panorama após o 

encerramento da instrução processual. 

 

12. Em consonância com o entendimento deste d. Juízo, 

decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 127186 de 

relatoria do Eminente Ministro Teori Zavascki que revogou a prisão preventiva de 

nove réus da Operação Lava Jato, por entender que após o término da instrução 

processual a prisão cautelar perde a finalidade: 

 

“Ocorre, porém, que o decreto de prisão considerou, como não poderia deixar de 
ser, as circunstâncias presentes à época em que foi editado, ou seja, em novembro 
de 2014, há cerca de seis meses, portanto. Cumpre examinar, assim, se essas 
circunstâncias ainda persistem e ainda se revestem da gravidade de que então 
estavam revestidas. A resposta é negativa. Como consta das informações 
prestadas pelo magistrado de primeiro grau, nesse período intermediário, de 
novembro passado até hoje, a instrução criminal foi praticamente concluída, tendo 
sido colhida toda a prova acusatória (interceptações telefônicas, buscas e 
apreensões, perícias e oitivas de testemunhas), restando apenas a tomada de 
alguns depoimentos de testemunhas de defesa. Portanto, o panorama fático atual 
é inteiramente diferente. No que se refere à garantia da instrução, a prisão 
preventiva exauriu sua finalidade. Não mais subsistindo risco de interferência na 
produção probatória requerida pelo titular da ação penal, não mais se justifica, sob 
esse fundamento, a manutenção da prisão conforme tem decidido o Supremo 
Tribunal Federal (HC 101816 Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 
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DJe de 11-10-2011;HC 100340, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, 
DJe de 18-12-2009)”. 
 

13. O Eminente Ministro continuou o voto posicionando-se pela 

revogação da prisão preventiva, vez que após o encerramento da instrução processual os 

supostos riscos à garantia a ordem pública e instrução processual são consideravelmente 

reduzidos: 

“A propósito, além de ser hoje bem diferente, se comparada com a de 
novembro de 2014, a situação processual da causa, é importante considerar 
ainda as seguintes e relevantes circunstâncias: (a) os fatos imputados teriam 
ocorrido entre o ano de 2006 e o início de 2014; (b) a segregação preventiva do 
paciente perdura por aproximadamente 6 (seis) meses; (c) as empresas controladas 
pelo paciente estão impedidas de contratar com a Petrobras; e (d) houve o 
afastamento formal do paciente da direção dessas empresas, com o consequente 
afastamento do exercício de atividades empresariais. O quadro demonstra que os 
riscos apresentados, tanto no tocante à conveniência da instrução criminal, 
quanto à garantia da ordem pública, foram consideravelmente reduzidos, se 
comparados aos indicados no decreto de prisão preventiva. Essa substancial 
alteração do estado de fato permite viabilizar, por força de lei (art. 282, § 6°, do 
Código de Processo Penal), a substituição do encarceramento por outras medidas 
cautelares diversas que se mostrem suficientes para prevenir eventuais perigos 
residuais que porventura subsistam. E se essa substituição é possível, sua adoção 
passa a ser um dever do magistrado.” 

 
14. Sendo assim, transcorrido mais de 110 dias da prisão preventiva 

do requerente, com encerramento da instrução da ação penal, as circunstâncias cautelares 

não estão mais presentes devendo a mesma ser revogada. 

 

15. Outro argumento utilizado na r. decisão para a decretação da 

prisão preventiva é de que enquanto “não houver rastreamento completo do dinheiro e a 

total identificação de sua localização atual, há um risco de dissipação do produto do crime, 

o que inviabilizará a sua recuperação”.  
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16. Contudo, o fundamento da necessidade da prisão preventiva a 

fim de recuperar o proveito do crime não possui qualquer previsão legal e viola frontalmente 

o princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal). 

 

17. As medidas cautelares restritivas de direitos, especialmente as 

que envolvam a liberdade, dependem de prévia cominação legal sob pena da flagrante 

ilegalidade da prisão. 

 

18. Ressalta-se também, que conforme já demonstrado, todo o 

patrimônio do requerente foi identificado e investigado nesta ação penal, sendo ilegal a 

manutenção da sua prisão ante a presunção de que o mesmo possuiria valores ainda não 

identificados, sem o apontamento concreto de outras circunstâncias que indicariam essa 

conclusão. 

 

19. Evidente, portanto, que os fundamentos trazidos nas r. decisões 

acima transcritas, e que indicaram a revogação da prisão preventiva, são perfeitamente 

aplicáveis neste caso:  o requerente não exerce mais cargo público ou relacionado as 

empreiteiras investigadas; a segregação preventiva do requerente perdura 

aproximadamente quatro meses e a instrução processual já está encerrada. 

 

20. Ante todo o exposto, requer seja revogada a prisão preventiva 

decretada nos autos nº 5052211-66.2016.404.7000, a fim de que Eduardo Cosentino da 

Cunha seja colocado imediatamente em liberdade. 

 

21. Alternativamente, no presente caso, as medidas cautelares do 

artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram absolutamente eficazes e adequadas, 

inexistindo qualquer razão para a constrição cautelar da liberdade do requerente.  
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22. Como se sabe, o novo sistema de medidas cautelares pessoais 

apresenta a característica de preferibilidade em relação à prisão preventiva, ou seja, o 

magistrado deve sempre privilegiar os meios que sejam menos gravosos e invasivos dos 

direitos fundamentais dos cidadãos, e que também garantam a segurança da ação penal.  

 

23. Importante destacar neste ponto que um dos fundamentos deste 

d. juízo para decretação da prisão preventiva do requerente é de que o mesmo detém dupla 

cidadania e tal fato facilitaria “refúgio no exterior”.  

 

24. Contudo, tal fundamento deve ser afastado, uma vez que o 

requerente se compromete a entregar os passaportes a este d. juízo, não havendo qualquer 

risco a aplicação da lei penal.  

 

25. O Excelso Supremo Tribunal Federal entende que a prisão 

preventiva é exceção e que só poderá ser decretada se for demonstrado que as medidas 

cautelares não se mostram adequadas no caso: 

“Agravo regimental. Prisão preventiva. Pretendida decretação pelo encontro, em 
poder do investigado, de um documento falso, e pelo fato de ter ele mantido contatos 
com promotor de justiça, a fim de, supostamente, interferir em investigação criminal 
federal. Desnecessidade. Documento sem potencial para prejudicar as 
investigações em curso. Hipótese, ademais, em que as medidas cautelares diversas 
da prisão, previstas nos arts. 319, II a V, e 320, ambos do Código de Processo 
Penal, se mostram suficientes para obviar o periculum libertatis. Pretendida 
decretação da custódia provisória por suposto descumprimento de medidas 
cautelares. Inadmissibilidade. Hipótese em que não houve descumprimento 
injustificado de medida imposta nem situação de fuga. Recurso não provido. 1. A 
prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, 
e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas 
não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum 
libertatis (art. 282, § 6º, CPP). 2. Na espécie, as medidas cautelares diversas 
da prisão previstas nos arts. 319, II a V; e 320, ambos do Código de Processo 
Penal, se mostram suficientes para obviar o periculum libertatis. 3. O encontro, 
em poder do investigado, de documento falso, sem potencial algum para prejudicar 
as investigações em curso, não autoriza a decretação de sua prisão preventiva. 4. 
Se a medida cautelar de proibição de manter contato com pessoa determinada se 
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mostra adequada e suficiente para eliminar a situação de risco gerada pelo estado 
de liberdade do imputado, a prisão preventiva, para evitar que esses contatos 
prejudiquem a investigação, se mostra desproporcional. 5. Uma vez não 
demonstrada a intenção de fuga do agente nem o descumprimento injustificado das 
medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e de proibição de se 
ausentar da comarca em que reside, descabem sua revogação e a consequente 
decretação da prisão preventiva. 6. Agravo regimental não provido”. (Inq 3842 AgR-
segundo-AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 
07/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 02-02-2015 PUBLIC 03-
02-2015 REPUBLICAÇÃO: DJe-051 DIVULG 16-03-2015 PUBLIC 17-03-2015) 

 
26. Deste modo, alternativamente, a aplicação de medidas 

cautelares seria suficiente para evitar a prática de qualquer delito pelo requerente – se 

houvesse tal risco - sendo desnecessária a da prisão preventiva. 

III - DO PEDIDO 

27. Ante todo o exposto, requer seja revogado o decreto de 

prisão preventiva de EDUARDO COSENTINO DA CUNHA. 

 Nestes Termos, Pede Deferimento. 

 Curitiba, 07 de fevereiro de 2017. 

 

Marlus H. Arns de Oliveira    Rodrigo Sánchez Rios 

OAB/PR 19226     OAB/PR 19392 

       

Luiz Gustavo Pujol     Mariana N. Michelotto 

OAB/PR 38069     OAB/PR 65829 


