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PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5052211-66.2016.4.04.7000/PR
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ACUSADO: EDUARDO COSENTINO DA CUNHA

DESPACHO/DECISÃO
Eduardo Cosentino da Cunha foi condenado, sem trânsito em
julgado, na ação penal 5051606-23.2016.4.04.7000, e encontra-se preso no sistema
prisional do Estado do Paraná, cumprindo provisoriamente sua pena.
Responde a outras ações penais, entre elas a ação penal 006020383.2016.4.04.3400 da 10 Vara Federal de Brasília.
Por meio do ofício do evento 61, encaminha o ilustre Juiz Federal
Vallisney de Souza Oliveira petição da Defesa do referido condenado na qual se
solicita a transferência do preso para o sistema prisional do Distrito Federal.
Requisita ainda o Juízo Federal a apresentação do referido
condenado para a audiência do dia 22/09/2017 de interrogatório na referida ação
penal.
É o caso de deferir a requisição da apresentação do preso para o
interrogatório, facilitando a sua ampla defesa.
Observo que, caso necessária a presença do condenado em outras
audiências na referida ação penal, a transferência poderia ser realizada por período
mais de longo de tempo, bastando o encaminhamento de solicitação com a
determinação do período.
Não cabe, porém, a transferência definitiva para o sistema prisional
do Distrito Federal, pois inexiste causa para tanto, observando que a família do
condenado sequer reside naquela localidade.
Assim, oficie-se ao ilustre Juiz Federal Vallisney de Souza Oliveira,
com cópia deste despacho, informando que o condenado Eduardo Cosentino da
Cunha está à disposição para ser apresentado para o referido interrogatório,
devendo ser requisitada a apresentação dele pela Polícia Federal pelo Juízo da 10ª
Vara.
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701504184753182280085883401769&evento=701504…
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Por oportuno, comunique-se desde logo a Superintendência da
Polícia Federal de Curitiba para os necessários preparativos.
Ciência à Defesa e ao MPF.
Curitiba, 31 de agosto de 2017.

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de
2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
700003835139v3 e do código CRC 2f5339e4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 31/08/2017 11:38:30
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