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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 -
www.jfpr.jus.br - Email: prctb13dir@jfpr.jus.br

AÇÃO PENAL Nº 5053013-30.2017.4.04.7000/PR

AUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA

RÉU: EDUARDO COSENTINO DA CUNHA

DESPACHO/DECISÃO

A Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha requer
autorização para entrevista pessoal e reservada com seus defensores, em
local diverso do parlatório, por três horas diárias, hoje ou amanhã, antes
do interrogatório aprazado para o dia 31/10/2018 (evento 312).

Igualmente requer seja o acusado transportado até a
audiência e no retorno em um dos bancos do veículo policial, e não no
camburão.

A pedido da Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha
autorizei, em 28/08/2018, contato pessoal e sem parlatório entre eles,
pelo período de duas horas, além das visitas normais por parlatório,
tendo em vista que o interrogatório teria sido inicialmente agendado
para o dia 14/09/2018.

Desde então a data do interrogatório foi alterada para
03/10/2018 e depois para 31/10/2018.

Assim, ao longo de todo o processo, a Defesa teve,
portanto, inúmeras oportunidades para conversar reservadamente, no
parlatório e mesmo fora do parlatório, com Eduardo Cosentino da
Cunha, garantindo-se, assim, ampla defesa.

Diante de tal fato e da proximidade da audiência, marcada
para amanhã, novos requerimentos similares devem ser formulados pela
Defesa diretamente à autoridade responsável pelo estabelecimento
prisional, a quem caberá decidir.

Em relação ao transporte do acusado, vale o quanto já
repisado por este Juízo na decisão do evento 145:
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"Diante da nova reclamação, este julgador realizou inspeção no
veículo e pôde constatar que o acusado foi transportado na parte de
trás do veículo, onde existe um banco com acolchoamento e cinto de
segurança. Foi o ex-Deputado transportado sozinho no local. De
fato, o transporte no local não é totalmente confortável, mas está
longe de causar sofrimento ou de ser indigno ao transportado.
Entendo que, com todo o respeito ao ex-Deputado, as condições,
embora não sejam ideais, são adequadas, considerando as limitações
de recursos das forças de segurança. Não há como exigir que o
transporte do ex-Deputado ocorra sempre com van ou admitir que ele
seja transportado, com violação dos protocolos de segurança,
sentado no meio dos agentes munidos de armas. Então é o que se
dispõem para a escolta, sendo de se observar que o acusado já foi
condenado criminalmente por outro processo, em duas instâncias". 

Ciência à Defesa de Eduardo Cosentino da Cunha.

Curitiba, 30 de outubro de 2018.
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