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EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA Nº 5014411-33.2018.4.04.7000/PR

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CONDENADO: LUIZ INACIO LULA DA SILVA

DESPACHO/DECISÃO

1. No evento 110 Vagner Freitas de Moraes, João Carlos
Gonçalves, Adilson Gonçalves de Araújo, José Calixto Ramos, Edson
Carteiro da Silva e Antonio Carlos dos Reis solicitam autorização de
visita no dia 02 de maio de 2018, na qualidade de representantes de
centrais sindicais e amigos do executado.

Não obstante a ausência de prévia manifestação das partes,
considerando que a questão já foi deliberada nos eventos 75 e 91 e tendo
em vista ainda a data objeto de requerimento - que, de qualquer modo,
não implica urgência, mas se baseia em simples comodidade dos
requerentes - a fim de não pairarem dúvidas, passo desde logo a
examinar.

Em primeiro lugar, o pedido sequer merece conhecimento,
por ausência de interesse processual, pois ausente comprovação de
indeferimento pela autoridade policial (conforme evento 91). Em
segundo lugar, vale consignar, ainda que fosse caso de conhecimento, o
requerimento não mereceria deferimento, pois plenamente aplicáveis os
fundamentos expostos na decisão de evento 75. Portanto, incabíveis as
visitas pleiteadas.

2. Traslade-se o expediente de evento 116 aos autos
apensos.

3. No mais, aguarde-se a manifestação do Ministério
Público Federal, nos prazos já concedidos.

4. Intimem-se.
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