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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 12ª VARA FEDERAL DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR
Autos nº 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 50,
para se manifestar conforme segue.

1.
Aportam diariamente a esse Juízo, conforme se pode verificar nos eventos constantes
dos autos eletrônicos, pedidos de visita a Luiz Inácio Lula da Silva que se encontra
encarcerado na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba, ao
fundamento de que são amigos do custodiado.
A respeito, dispõe a Lei de Execuções Penais que constituem direitos do preso a visita
do cônjuge, companheira, de parentes e amigos em dias determinados (art. 41, X). Tal
direito, todavia, não é absoluto e pode ceder frente aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
No caso específico da custódia de Luís Inácio Lula da Silva, a Superintendência da
Polícia Federal do Paraná, determinou que as visitas de que trata o art. 41, X, da LEP, se
fizessem em dia distinto ao da visita dos demais presos, a fim de otimizar e garantir a
segurança e incolumidade dos visitantes e custodiado.
Nesse mesmo dia e hora, é feita a visita de familiares, que, por razões óbvias, deve
prevalecer em relação à visita de amigos que podem comparecer na sede da SR/DPF e la
realizarem a visita de acordo com a ordem de chegada até o limite máximo do horário
estabelecido pela autoridade policial. Em outras palavras, se não for possível a visita em um
dia, esta poderá ser realizada na semana subsequente, a depender também da ordem de
chegada.
Não é viável a fixação ou a elasticidade de horário diferenciado para visitas ao
custodiado Luís Inácio Lula da Silva, seja por conveniência da administração, seja para se criar
injusto discrímen em relação aos demais custodiados ali recolhidos.
As demais regras de porte de material de qualquer natureza no contato com o
custodiado, especialmente aqueles vedados legalmente a exemplo de aparelhos de captação
e transmissão de comunicações, devem ser estritamente observadas.
Finalmente, tratando-se de requerimento de visita de pessoas que se qualificam
como amigas do custodiado Luis Inácio Lula da Silva, deve haver manifestação expressa da
defesa quanto a essa qualidade.
Nessas hipóteses, se enquadram:
a) Evento 45 – requerimento de visita de LUIZ MARINHO na qualidade de amigo de Luis
Inácio Lula da Silva.
b) Evento 46 – requerimento de visita de MARIANNA DIAS DE SOUZA e PEDRO LUCAS GORKI
AZEVEDO DE OLIVEIRA na qualidade de amigos de Luis Inácio Lula da Silva.
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Quanto a PEDRO LUCAS, o requerente não atingiu a plena maioridade civil, não sendo
recomendável na ausência de motivo relevante, o convívio em ambiente carcerário, razão
por que o pedido deve ser indeferido.
c) Evento 48 – requerimento de visita de PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA, na qualidade de
amigo de Luís Inácio Lula da Silva.
2.
Além desses pedidos, consta no evento 49 a Comunicação do Deputado Federal
Paulo Pimenta, Coordenador da Comissão Externa da Câmera dos Deputados, “destinada a
verificar in loco as condições em que se encontra o Ex-Presidente da República Luiz Inácio
Lula da Silva, na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no dia 19 de abril de 2018.
Acompanha a comunicação, a lista dos deputados integrantes da comissão.
Inicialmente há que se observar que a diligência que a comissão pretende realizar no
dia 19 de abril de 2018 é materialmente inviável porquanto no mesmo dia da semana está
estabelecido o horário de visitas para os parentes e demais pessoas elencadas no art. 41, X,
da Lei de Execuções Penais.
Neste caso, deve-se observar a preponderância da regra da Lei de Execuções Penais,
garantindo-se o direito de visita ali estabelecido e não o pedido de inspeção, cuja
antecedência de 10 dias não foi observada (Evento 35, 3).
No mais, conforme observou o Juízo, não existe justo motivo para a realização de
diligência extraordinária porquanto não foi comunicada nem verificada qualquer violação do
direito do custodiado (Evento. 51):
Não há indicativo de violação a direitos dos custodiados no estabelecimento que se
pretende inspecionar. Jamais chegou ao conhecimento deste Juízo de
execução informação de violação a direitos de pessoas custodiadas na
Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, as quais contam com defesas
técnicas constituídas. Especificamente em relação ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, reservou-se, inclusive, espécie de Sala de Estado Maior, separada dos demais
presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física.
Ainda assim, já houve verificação das condições de custódia por Comissão de Direitos
Humanos do Senado Federal, com autorização deste Juízo, inexistindo razão para a
reiteração do ato.
Em menos de duas semanas da prisão do executado já chegaram a este Juízo três
requerimentos de realização de diligência no estabelecimento de custódia, sem
indicação de fatos concretos a justificá-los. A repetida efetivação de tais diligências,
além de despida de motivação, apresenta-se incompatível com o regular
funcionamento da repartição pública e dificulta a rotina do estabelecimento de
custódia. Acaba por prejudicar o adequado cumprimento da pena e a segurança da
unidade e de seus arredores.
Houvesse alguma violação a direito do custodiado e demais presos recolhidos à sede
da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, certamente a Comissão de Direitos
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Humanos no Senado teria feito, incontinente, a comunicação ao Juízo responsável pela
Execução Penal e ao Ministério Público Federal.
No Oficio do citado evento 49, há mera comunicação de visita, sem que nenhum fato
novo ou relevante tenha sido trazido ao Juízo, a quem cabe a fiscalização da execução da
pena e resolver sobre seus incidentes.
Não há, pois, relevância ou justo motivo para se deferir o pedido de vistoria da
Comissão Externa da Câmara dos Deputados.
3.
No evento 52, consta o requerimento de visita para entrevista pessoal do Presidente
da APL – Associação Paranaense de Liberdade e Justiça a Luis Inácio Lula da Silva, “para
saber dele pessoalmente, se aceita a intervenção da APL – ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE
LIBERDADE DE JUSTIÇA em seu favor para defesa de eventuais direitos, junto ao STF,
inclusive.
Não há por que se deferir o pedido sem a manifestação da defesa porquanto o
custodiado está devidamente assistido por mais de uma dezena de defensores.
4.
Isto posto, obedecidas as regras que se pede sejam estabelecidas, constantes no item
1 desta manifestação, é possível autorizar a visita de amigos de Luís Inácio Lula da Silva.
Requer, outrossim, pelos fundamentos aduzidos, o indeferimento do pedido da
Comissão Externa da Câmara dos Deputados (EVENTO 49) e da APL – Associação
Paranaense de Liberdade e Justiça (evento 52).
Pede deferimento.
Curitiba (PR), 18 de abril de 2018.
JANUÁRIO PALUDO
Procurador Regional da República
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