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AÇÃO PENAL N. 60203-83.2016.4.01.3400 

DECISÃO 

Na audiência realizada no dia 20/09/2017, foi designado o dia 
04/10/2017, para o interrogatório dos réus ALEXANDRE ROSA MARGOTTO e FÁBIO 
FERREIRA CLETO; no dia 09/10/2017, para interrogatório dos réus LÚCIO BOLONHA 
FUNARO, EDUARDO COSENTINO DA CUNHA e HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES; bem 
como expedido ofício ao Supremo Tribunal Federal - STF, inclusive com reiteração, 
solicitando a remessa dos termos da Delação/Colaboração Premiada de LÚCIO 
BOLONHA FUNARO perante aquela Colenda Corte, concernente a fatos relacionados a 
esta ação penal. 

A designação da audiência em prazo curto ocorreu em consideração 
à condição de presos preventivos dos réus Eduardo Cosentino da Cunha, Henrique 
Eduardo Lyra Alves e Lúcio Bolonha/Funarb por este Juízo, o que exige tramitação célere 
para evitar constrangimento ilegal.1 

No entanto, até a presente data, não houve o recebimento da 
colaboração solicitada ao STF, docdment4ão que se afigura essencial para a realização 
do direito à ampla defesa dos acusidos. 

A par dissoA Superior Tpibunal de Justiça - STJ determinou a 
suspensão dos ipterrogatóriti; designátdos até que "seja trazido aos autos da referida 
ação penal a integralidade do acordo celebrado entre o corréu Lúcio Fun aro e o Ministério 
Público, inclusive os seus anexos, depoimento" e áudio visual, garantindo-se ao paciente o 
direito de somente ser interrogado após o'conhecimento da citada colaboração do corréu", 
não fixando o praz \ o entre a chegada da delação e a realização dessas audiências. 

Ante o exposto, DECIDO: ! 

1) Redesigno para o dia 10/10/2017 (terça-feira), com o inicio 
às 13h00, o interrogatório dos acusados (na seguinte ordem de inquirição): 19 FÁBIO 
FERREIRA CLETO; 29 ALEXANDRE ROSA MARGOTTO; 39 LÚCIO BOLONHA 
FUNARO; 49 EDUARDO COSENTINO DA CUNHA; 59 HENRIQUE EDUARDO LY1RA 
ALVES, com continuidade no dia 11/10/2017 (quarta-feira), a partir das 09h00. 

2) Reitere-se a solicitação de remessa a este Juízo da 
delação/colaboração de Lúcio Bolonha Funaro, com urgência, ao STF, consignando-se 
que se trata de ação penal movida contra denunciados presos, com vários adiamentos 
nos interrogatório, justificando-se, assim, a remessa das informação com a brevidade 
necessária, sem embargos dos expedientes anteriormente enviados (Ofícios n.2s 1118 e 
1160), a fim de que seja possível proceder ao cumprimento da decisão do STJ e à 
garantia da celeridade necessária ao processo. 
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3) Considerando que pelo juízo Federal da 13a Vara da Subseção 
Judiciária de Curitiba/PR foi deferido ao acusado EDUARDO COSENTINO DA CUNHA a 
permanência no juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal ate a realização de seu 
interrogatório e considerando que o ato foi redesignado para o dia 11/10/2017, 
determino o seu retorno para Curitiba/PR, a ser providenciado pelo Departamento de 
Polícia Federal, entre os dias 17 e 18/10/2017, com ou sem a efetivação de seu 
interrogatório. Consignando-se que, caso o interrogatório seja adiado para data 
posterior ao dia 16/10/2017, o ato (interrogatório de EDUARDO CUNHA) será realizado 
por meio de videoconferência. 

3.1) Confiro a esta decisão força de ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Superintendente Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, para os fins 
determinados no item 3 desta decisão, inclusive escolta dos presos. 

3.2) Confiro a esta decisão força de ofício ao MM. Juiz Federal 
SÉRGIO FERNANDO MORO, Titular da 13.-4. Vara da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, 
como fins de comunicação do teor desta decisão. 

Publique-se. 
Brasília/DF, 3 de out 	2017. 

VALLIJE1WÇ OLIVEIRA 
Juiz Fedej4íTitulir da 102  Vara - SIDF 
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