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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, em atenção ao mov.574, 
expor e requerer o que segue: 
 
Conforme despacho que se esclarece, quanto aos documentos 
anexados em pleito de reconsideração, visando medidas alternativas 
diversas da fiança, ou ao menos seu abatimento, vez impossível seu 
pagamento no valor estipulado, cabem os seguintes apontamentos: 
 

 Quanto a declaração de imposto de renda do Requerente: 
 

Em despacho, o R.Juízo aponta uma inconsistência em análise a 
dívidas do Requerente.  
 
Em consulta com os familiares, observou-se tratar de erro material 
no momento do preenchimento pelo contador da família. 
 
Esta dívida decorre de um empréstimo CDC junto ao Banco do 
Brasil, sendo até mesmo vedado empréstimos no valor 
erroneamente declarado. 

 
Para tanto, junta neste momento declaração com a retificação do 
documento, que na verdade, trata-se de dívida no montante de 
R$30.342,80 (trinta mil trezentos e quarenta e dois reais e oitenta 
centavos) e não de R$ 30.334.145,78 (trinta milhões trezentos e 
trinta e quatro mil centos e quarenta e cinco reais e setenta e oito 
centavos) declarados erroneamente. 
 

 Quanto a indisponibilidade dos bens do Requerente: 
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O MD.Juízo de da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo 
determinou o bloqueio de bens do Requerente até o valor de R$ 
 R$755.967,00 (setecentos e cinquenta e cinco mil novecentos e 
sessenta e sete reais) 
 
Realizada a busca de patrimônio do Requerente, materialmente e 
via BACENJUD e CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de 
Bens foi apreendido tão somente seu computador pessoal, não 
encontrando qualquer valor em banco ou imóveis em seu nome. 
 
Desta forma, junta certidão concedida pela JFSP, demonstrando 
que do valor estipulado, ficou apreendido tão somente o montante 
de R$1.960,96 (mil novecentos e sessenta reais e noventa e seis 
centavos) vez que o Requerente não tem patrimônio ou 
qualquer outro valor fora os já indisponibilizados pela justiça 
de SP após buscas e apreensões realizadas.  

 
Enfim, os ora subscritores se encarregaram de fazer contato com toda a 
família do acusado e todos afirmaram que não existe a menor condição 
econômica ou financeira do recolhimento de qualquer valor a título de 
fiança. Portanto, não há nada que não seja real na afirmativa e legítima 
invocação do artigo 350 do CPP para a espécie. Do contrário ficará 
aprisionado. 
 
Reitera-se o conteúdo do pleito formulado, documentos juntados e os 
argumentos de que existem outras medidas do artigo 319 do CPP que 
pode lançar mão o D. Juízo como impedimento de deixar o País, de 
mudar de endereço ou viajar sem comunicação prévia; de se desfazer 
de qualquer bem, entre as mais julgadas próprias. 
 
Deferido o pleito nas formas do artigo 350 do CPP, seja o alvará de 
soltura cumprido no lugar do aprisionamento e em mesmo ato intimado 
o Requerente das condições impostas e consequências do 
descumprimento eventual. 
 
Termos em que, 
Pede deferimento. 
Curitiba, 22 de dezembro de 2016. 

 
Elias Mattar Assad    Vicente Bomfim 
OAB/PR 9.857    OAB/PR 72.059  


