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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 12a yIARA FEDERAL DA
SUBSEÇAO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR

AutOS Ro 5014411-33.2018.4.04.7000

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL nos autos acima identificados.
comparece, respeitosamente. perante Vossa Excelência. em atenção à intimação inserta no
evento 30, para se manifestar conforme segue.

1. Trata-se de autos de execução penal instaurados em decorrência da
condenação de LUIZ INÍCIO LULA DA SILVO, pelo d. Juízo da 13' Vara Federal da Subseção
Judiciária de Curitiba/PR. no âmbito da Ação Penal n' 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, à pena
de 12 (doze) anos e l (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
multa no importe de 230(duzentos e trinta) dias-multa. no valor unitário de 5(cinco) salários
mínimos vigentes em junho de 2014. e 50 (cinquenta) dias-multa. no valor unitário de 5
(cinco) salários mínimos vigentes em dezembro de 2014. além de custas processuais
proporcionais(1/3)(evento l)

A Guia de Recolhimento Provisória n' 700004738035 foi carreada ao
presente feito no evento 8.

Em petições encartadas nos eventos 12. 13, 14 e 15, JOSE CARLOS BECKER
DE OUVEIRA E SILXn, GLEISE HELENA HOFFMAN, EDUARDO MATARAZO SUPLICA CARLOS
LUPI, ANDRÉ FIGUEIREDO e CIRO GOMES requereram autorização judicial para visitar o
apenado.

Em sede do evento 16. juntou-se mensagem eletrõnica encaminhada pela
Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa do Senado Federal, na qual consta
ofício encaminhado ao Juízo informando que no dia ll de abril de 2018 foi aprovada por
referida Comissão autorização para a realização de diligência junto à Superintendência da
Polícia. Federal em Curitiba. em 17 de abril de 2018, a fim de verificar as condições de
encarceramento do ex-presidente LUIZ INÍCIO LULA DA SILVO e dos demais presos
naquela sede

Em petição inserta no evento 18, a Procuradora-Geral do Município de
Curitiba requer a transferência do custodiado da Superintendência da Polícia Federal em
Curitiba/PR, considerando os transtornos ocasionados aos moradores, ao trânsito e ao
comércio da região

Por sua vez, no evento 19. integrantes do coletivo Advogadas e Advogados
pela Democracia requereram o indeferimento do pedido formulado no evento 18.

No evento 21, a defesa de LUIZ INACIO LULA DA SIL\fA não se opas ao
pleito realizado pela Senadora GLEISE HELENA HOFFMAN (evento 13), bem como requereu,
igualmente, a definição de uma comunicação periódica entre ambos por meio de visitas

No evento 20,juntaram aos autos o relato de moradores do local.

O advogado de ADOLFO pÉREZ ESQUIVEL requereu, em sede do evento 22
em caráter de urgência. autorização de visita ao apenado.
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Em decisão constante no evento 23. esse Juízo determinou fosse instado o
órgão ministerial para se manifestar sobre os requerimentos suprarreferidos, bem como
determinou fosse o pleito constante no evento 18 autuado em apartado, intimando-se.
sucessivamente, o Parques federal e a Defesa para se manifestarem.

Em petição inserta no evento 28. o advogado de ADOLFO pÉREZ ESQUIVEL
requereu autorização para a realização de inspeção em 18 de abril de 2018. às 16:00 horas,
na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba/PR.

É o relatório

2. Inicialmente, quanto aos pedidos insertos nos eventos 12 e 13, o
Ministério Público Federal não antevê óbices aos requerimentos de autorização de visita
formulados pelos parlamentares JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA e GLEISE
HELENA HOFFMAN

3. No que se refere aos eventos 14. 15 e 22. deve o defensor técnico de
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA ser intimado para se manifestar sobre tais requerimentos, a
fim de que esclareça se EDUARDO MATARAZO SUPUCY. CARLOS LUPI, ANDRE FIGUEIREDO,
CIRO GOMES e ADOLFO PEREZ ESQUIVEL figuram na condição de amigos pessoais do
apenado.

4. Por sua vez, em relação ao pedido formulado no evento 16 pela
Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa do Senado Federal, este órgão
ministerial, em caráter excepcional, requer seja autorizada referida Comissão a verificar as
condições de encarceramento do apenado, nos termos do pedido apresentado, desde que
sejam observadas as restrições contidas na Lei de Execução Penal, notadamente o art. 50,
inciso Vll, bem como outras eventuais condições de segurança impostas pelo Departamento
de Polícia Federal

Nessa senda. impende salientar que outros pedidos de diligência
apresentados por comissões parlamentares consistentes em visita à prisão ou ao preso
deverão ser previamente submetidos ao Juízo para autorização e deverão especificar a
natureza da diligência e da circunstância de fato que a motivou, devendo para tanto serem
apresentados os documentos legislativos específicos.

5. Por derradeiro, quanto ao pedido encartado no evento 28. convém
registrar que não existe previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro para a realização da
inspeção pleiteada, de modo que tal pedido deve ser indeferido. Eventual pedido de
autorização de visita deverá ser submetido a esse Juízo com fundamento no art. 41, inciso X,
da LEP e desde que a defesa técnica do apenado esclareça tal ponto
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