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EDUARDO COSENTINO DA CUNHA requer o adiamento da Audiência designada para os dias 

26 e 27 de outubro para que se dê cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça que 

determinou que somente ocorresse interrogatório após a vinda de toda colaboração de LÚCIO 

BOLONHA  FUNARO,  corréu.  Complementa  seu  pedido  para  que  se  juntem  ao  processo  a 

integralidade da delação dos executivos da JBS antes dos interrogatórios.

O MPF é favorável (em parte) ao adiamento do interrogatório para que venham antes a 

documentação da JBS, tão somente.

Decido.

Não  é  caso  nem  de  descumprimento  de  decisão  do  STJ  nem  de  adiamento  do 

interrogatórios antes designados e redesignados.

O Ministro Rogério Schietti Cruz decidiu monocraticamente pela vinda da integralidade do 

acordo celebrado entre Lúcio Funaro e o Ministério Público Federal visando a garantir ao paciente 

o conhecimento, para o fim de sua exclusiva defesa, da colaboração do corréu. O Ministro Edson 

Fachin,  do  STF,  determinou  o  envio  de  tudo  quanto  era  pertinente  ao  presente  processo,  de 

maneira  que,  pelo  próprio Supremo,  se  cumpriu e  se  esgotou totalmente  a  determinação do 

Superior Tribunal de Justiça, não havendo nada mais a se requerer nem a esperar que chegue por 

parte do Supremo Tribunal Federal quanto ao assunto. Adiar mais uma vez por este fundamento é 

atrasar excessivamente e indefinidamente o curso do processo.

O  requerente  EDUARDO  CUNHA  não  aponta  especificamente  quais  documentos 

pertinentes estão faltando, cingindo-se genericamente a dizer que estão faltando documentos ao 

mesmo tempo em que, como se registrou, o Supremo Tribunal Federal enviou a este Juízo, por  
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meio da Procuradoria Geral da República, tudo o que é objeto deste processo em que são réus  

presos vinculados a este Juízo; e não apenas em relação ao requerente, mas também ao réus 

presos HENRIQUE EDUARDO ALVES e LÚCIO BOLONHA FUNARO, principalmente a este último que 

está com prisão provisória por força do presente processo há mais de um ano e tem direito, como 

os demais, à razoável duração do processo, também princípio constitucional.

Não há motivação específica,  muito menos pertinência que autorize  a  longa espera de 

acordo  de  colaboração  premiada  de  executivos  da  JBS,  que  sequer  foram  ouvidos  como 

testemunhas na presente ação penal, nem aqui são corréus, não se demonstrando em momento 

algum qual a relevância dessa documentação (por sinal, já amplamente divulgada). O adiamento 

da audiência para espera de documentos da JBS demandará provavelmente trinta dias, no mínimo, 

para  resposta  e  cumprimento,  se  aceita  a  cooperação  judicial  pelo  STF  (a  contar  pelos 

requerimentos  feitos  anteriormente),  sobretudo  por  não  haver  justificativa  quanto  ao  elo 

fundamental entre aquele amplo acordo da JBS com o caso que se discute neste feito criminal.

Em suma, não há descumprimento de decisão monocrática de em. Ministro do STJ, uma vez 

que outro em. Ministro, do STF, enviou farta e numerosa documentação já juntada previamente 

aos autos, não sendo caso de adiar-se audiência para se juntar documentos incertos e de outros 

procedimentos, quando não demonstrada prova de importância, pertinência ou de utilidade para 

com estes autos.

Indefiro  o  pedido  de  adiamento da  audiência  dos  interrogatórios de  EDUARDO 

COSENTINO CUNHA e com muito mais  razão dos  réus  LÚCIO BOLONHA FUNARO,  ALEXANDRE 

ROSA MARGOTTO, FÁBIO FERREIRA CLETO e HENRIQUE EDUARDO ALVES, mantendo-se a última 

data (das já tantas vezes redesignadas).
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Certifique a Secretaria com urgência as respectivas intimações necessárias.

Brasília, 25 de outubro de 2017

VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

JUIZ FEDERAL
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