
 

 
 

 
Alameda Santos, 2441, 10º Andar ,  

Consolação, São Paulo, SP 
CEP 01419-002 – Tel/fax: (11)  2679-3500 

 
Setor Hotele iro Sul , Quadra 06,  Conjunto 
A, Bl . E, Edif íc io Brasi l  XXI, Salas 1020 

e1021, Brasí l ia , DF 
CEP  70316-902 -  Tel/fax:  (61)  3323-2250 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA, DOUTOR SÉRGIO MORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Penal nº 5027685-35.2016.4.04.7000 

 

CLÁUDIA CORDEIRO CRUZ, já qualificada nos 

autos epigrafados, por seus advogados, vem respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência, requerer a juntada de parecer da lavra do e. jurista Antônio Sérgio A. de 

Moraes Pitombo (Doc. 01) a respeito da acusação que recai contra a ora Peticionária.  

 

Outrossim, aproveita-se a oportunidade para 

requerer a juntada da documentação anexa, qual seja, contrato de prestação de serviços 

celebrado entre a empresa Larrat Produções Assessoria e Comercialização de Eventos e a 

C3 Produções Artísticas relativo à atuação da Sra. Cláudia Cruz como “Mestre de 

Cerimônias” de evento da Raizen, realizado em 5 de junho de 2012, na cidade de Paris 

(Doc. 02) e nota fiscal referente ao pagamento pelos serviços prestados em decorrência 

do aludido contrato (Doc. 03).  

 

Impende esclarecer que o e-mail mencionado na 

representação ministerial pela extensão das quebras de sigilo telemático empreendidas nos 

autos nº 5026658-17.2016.4.04.7000 (Ev. 302) diz respeito justamente à realização desse 

evento.  
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Na oportunidade, o Sr. Sidney Sazbo questionava 

ao contador da Peticionária, Sr. Paulo Lamenza, qual valor bruto (da nota fiscal) para que 

fosse possível o recebimento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) líquidos pela Sra. 

Cláudia Cruz em razão da apresentação do mencionado evento, tudo com vistas a 

viabilizar a confecção do contrato ora apresentado e, posteriormente, da nota fiscal em 

questão.  

 

Por fim, conforme é cediço, nessa semana, o Sr. 

Eduardo Cunha, marido da Peticionária, foi interrogado nos autos da Ação Penal nº 

5051606-23.2016.4.04.7000, em trâmite perante este d. Juízo, oportunidade em que 

trouxe à baila fatos que interessam diretamente à defesa da Sra. Cláudia, motivo pelo qual 

se faz imperiosa a sua inquirição na presente ação penal, a fim de que esses patronos 

possam também inquiri-lo, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa.  

 

Dessa forma, requer-se seja designada data para a 

colheita do depoimento do Sr. Eduardo Cunha também neste processo.  

 

Nesses termos,  

Pede deferimento. 

 

São Paulo, 10 de fevereiro de 2017 
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