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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA 

FEDERAL CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA – PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autos nº 5040249-80.2015.404.7000  

Autos nº 5042230-47.2015.404.7000 

Autos nº 5040449-87.2015.404.7000 

 

 

 

GLEISI HELENA HOFFMANN, brasileira, Senadora da 

República, portadora do R.G. nº 3.996.866-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 

676.770.619-15, com endereço parlamentar na Alameda Teotônio Vilela, 

Gabinete 04, Brasília-DF, por sua defensora (doc. 1), respeitosamente, vem 

à elevada presença de Vossa Excelência a fim de expor e requerer o que 

segue. 

 

Na data de hoje, a Peticionária foi surpreendida com r. 

decisão de Vossa Excelência acatou “representação da autoridade policial 

pela declinação de competência ao Egrégio Supremo Tribunal Federal em 

decorrência da identificação de indícios de que a Senadora da República Gleisi 

Helena Hoffman seria beneficiária de valores de possível natureza criminosa” 

(Evento 75, autos nº 5040249-80.2015.404.7000). 
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Além da alusão à própria representação da Autoridade 

Policial, a decisão faz referência a diversos documentos que teriam sido 

apreendidos no escritório do Dr. GUILHERME GONÇALVES e que poderiam, em 

tese, se relacionar com GLEISI HOFFMANN, v.g., uma “planilha de fevereiro de 

2015” que revelaria que, “do assim denominado Fundo Consist”, teriam sido 

efetuados “diversos lançamentos de débitos em favor da Senadora e de 

pessoas a ela ligadas” (item 23 da r. decisão). 

 

Em outra oportunidade, a r. decisão menciona outro 

documento que se relacionaria à Peticionária e que estaria juntado no evento 

1, anexo 21, dos autos 5040449-87.2015.404.7000 (item 27). 

 

 A defesa da Peticionária não teve acesso à representação 

da Autoridade Policial, manifestação do Ministério Público Federal, 

tampouco aos documentos referidos na decisão, uma vez que não estão 

disponíveis no sistema e-proc. 

 

 É certo que Vossa Excelência manteve o “sigilo sobre 

este feito - 5042230-47.2015.404.7000 - para preservar a eficácia das 

diligências de investigação requeridas pela autoridade policial” (item 40).  

 

 Todavia, não é menos certo que, pelo próprio teor da 

decisão, há elementos de prova já documentados nos procedimentos 

investigatórios em epígrafe, sendo direito da defesa, nos termos da Súmula 

Vinculante nº 14, do STF, o amplo acesso a tais materiais. 

 

 Dessa forma, considerando que: 

  

(i) A Peticionária foi nominalmente citada na r. decisão do evento 75; 

(ii) Houve determinação para extração de cópia eletrônica integral dos 

três aludidos processos para encaminhamento ao E. Supremo 
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Tribunal Federal, sendo certo que os originais permanecem 

perante esse MM. Juízo;  

(iii) Há necessidade de conhecimento do conteúdo desses 3 (três) autos 

com celeridade, para que se garanta, com efetividade, a ampla e 

plena defesa da Peticionária1; e 

(iv) A análise sobre pedido de acesso não é ato de conteúdo decisório, 

não havendo que se cogitar incompetência para aprecia-lo, 

 

requer-se seja franqueado o acesso aos elementos de prova e manifestações 

da Autoridade Policial e Ministério Público Federal já documentados nos 

autos 5040249-80.2015.404.7000, nº 5042230-47.2015.404.7000 e nº 

5040449-87.2015.404.7000, independente de sua remessa ao E. Supremo 

Tribunal Federal. 

 

Nesses termos,  

Pede deferimento. 

De São Paulo para Curitiba, 25 de agosto de 2015. 

 

  

VERÔNICA ABDALLA STERMAN   

OAB/SP 257.237 

                                                           
1 Art. 5º, LV, CF e art. 8º, 2. “b” e “c”, do Pacto San José da Costa Rica: “Toda pessoa acusada de 

um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua 
culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias 
mínimas: ‘comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada’ e ‘concessão 

ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa’. 


