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Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

Com relação a decisão proferida pela 13ª Vara Federal Criminal da Seção 

Judiciária de Curitiba a defesa de JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ e BRUNO 

GONÇALVES LUZ assevera: 

 

JORGE LUZ ostenta 73 (setenta e três) anos de idade e a despeito das 

eventuais ponderações que pudessem ser trazidas à baila para que fossem 

revisitados os argumentos ministeriais que conduziram ao decreto de prisão, 

entendem que neste momento é imperioso o cumprimento da decisão 

judicial prolatada, noutras palavras, AFIRMAM QUE IRÃO SE APRESENTAR 

NO MENOR ESPAÇO DE TEMPO POSSÍVEL, PARA DAR CUMPRIMENTO AOS 

MANDADOS DE PRISÃO EXPEDIDOS, antecipando seus voos de regresso ao 

país, buscando junto às companhias áreas que já possuem passagens vagas nos 

próximos voos. 

 

Todavia a defesa fez juntar aos autos do processo passagens áreas que 

demonstram que ambos, pai e filho, possuíam datas de regressos já agendadas, 

o que indica, s.m.j., a inexistência de qualquer intenção de se furtar à aplicação 

da lei penal, muito menos de se evadir do pais em caráter definitivo, o que nos 

leva a concluir que não podem estar foragidos, tanto é assim que até mesmo a 

cota Ministerial que promoveu o pedido de prisão indica as datas de saída de 
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JORGE e BRUNO, muito antes de qualquer decisão judicial que lhes impedisse 

de ir e vir. 

 

Aliás, é de se dizer que todos ao passos e movimentos dos peticionários 

eram de ciências das autoridades, veja-se que a defesa em 4 de agosto de 

2015 informou à Polícia Federal os motivos da estadia temporária de 

BRUNO LUZ no exterior, indicando prazo de permanência e telefone a ser 

contatado, caso necessário fosse.  

 

Vale ainda dizer que ao longo de alguns anos de investigações perante a 

Suprema Corte, prestaram depoimentos em sede policial1 (JORGE LUZ por 3 

(três) vezes e BRUNO LUZ por 1 (uma) vez), sendo que ambos compareceram 

quando já se encontravam fora do país. 

 

Dessa forma, RENOVAM QUE ESTARÃO - COMO SEMPRE ESTIVERAM - 

DISPOSTOS A COLABORAR COM AS INVESTIGAÇÕES DE MANEIRA PROFÍCUA E 

PROFUNDA, não omitindo quaisquer fatos, muito pelo contrário. 

 

 

GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA 

OAB/RJ 123.924 

 

 

RAFAEL CUNHA KULLMANN 

OAB/RJ 135.031 

                                                           
1 Em 19 de junho de 2015, em 2 de dezembro de 2015 e depois ambos em 19 de julho de 2016, tanto em 
Brasília como no Rio de Janeiro. 


