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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da 13ª Vara Federal da 

Subseção de Curitiba – Seção Judiciária do Paraná. 

 

Autos n° 5037800-18.2016.4.04.7000 

 

PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA, já qualificado nos autos em 

epígrafe, por intermédio de seu advogado ao final assinado, com 

escritório profissional na Rua Campos Sales, n°771, Curitiba – PR, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência, nos termos do art.350 do 

CPP, expor e requerer o que segue: 

 

Preliminarmente, esta defesa enaltece o r. despacho que reconhece o 

direito do Peticionário em responder em liberdade. 

 

Porém, tendo em conta a total impossibilidade física, econômico-

financeira e jurídica de fazer o recolhimento, de conhecimento amplo 

deste MD.Juízo, não é razoável que este permaneça preso apenas pelo 

ato de não ter dinheiro para recolher a fiança arbitrada. 

 

Ademais a Justiça Federal de São Paulo, indisponibilizou os bens do 

Requerente, surtindo o mesmo efeito cautelar da fiança, impossibilitando 

qualquer pagamento a este r.Juízo. 

 

Como bem dito no despacho prolatado, o Requerente teria, 

supostamente, um papel subsidiário no esquema criminoso.  

javascript:exibirSubFrm('controlador.php?acao=processa_resultado_subfrm&id_pessoa=701460669867212390040000000018&num_processo=50378001820164047000&hash=adc066d5fb990773e33c98194fd6ba67');


   
 
 

Telefones para contato: 3014-3112 / 9972-8373 
Rua Campos Sales, 771 – Juvevê - Curitiba – PR – 80030-230 

 

Em seu interrogatório perante o juízo, afirmou estar desempregado, e 

mesmo no que assumiu ter recebido, não enriqueceu pessoalmente com 

o crime, vez que foi completamente revertido a sua campanha política, 

inclusive remanescendo dividas que não pode pagar, de forma que o 

Requerente se encontra hoje em TOTAL INSOLVÊNCIA.  

Impor o pagamento de fiança no montante arbitrado é o mesmo que 

indeferir o pedido, vez materialmente impossível seu pagamento. 

Do exposto, respeitosamente, requer a Vossa Excelência a dispensa do 

recolhimento de fiança, sujeitando-se o Peticionário aos rigores do 

art.327 e 328 do CPP, conforme dispõe o art.350 do mesmo diploma, 

dentre as outras medidas menos gravosa do art.319, também do CPP já 

impostas, acrescentando dentre elas, a imposição de tornozeleira 

eletrônica, surtindo assim os mesmos efeitos pretendidos por este 

r.Juízo. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Curitiba, 16 de dezembro de 2016. 

 

Elias Mattar Assad    Vicente Bomfim 

OAB/PR 9.857     OAB/PR 72.059  


