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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DA 13ª  VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR

Autos nº 5003706-39.2019.4.04.7000

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  nos  autos  acima  identificados,
comparece, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção à intimação constante do
evento 07, para se manifestar conforme segue.

1.  Trata-se de feito no bojo do qual  restou autorizado o cumprimento de
medidas cautelares em desfavor, dentre outros, de PAULO VIEIRA DE SOUZA (evento 05 e
19).

Em sede dos eventos 47 e 52, a defesa do investigado requereu acesso aos
Autos  conexos  nº  5055959-38.2018.4.04.7000,  no  bojo  dos  quais  restou  deferido  o
afastamento  do  sigilo  bancário  de  contas  mantidas  no  exterior  por  PAULO VIEIRA  DE
SOUZA e cujo resultado instruiu o presente feito.

Por  sua  vez,  em comunicação  inserta  no  evento  43,  a  autoridade  policial
informou a realização das diligências deferidas, consignando, na oportunidade, que a equipe
responsável pelo cumprimento da ordem judicial na residência de PAULO VIEIRA DE SOUZA
identificou possível obstrução às investigações por parte do investigado e de familiares, na
medida  em  que  houve  uma  demora  excessiva  em  franquear  acesso  aos  policiais  no
apartamento, bem como que não restou encontrado, no local, nenhum aparelho celular.

2. Na forma da Súmula Vinculante nº 14 do E. Supremo Tribunal Federal, o
Ministério  Público  Federal  não  se  opõe  à  concessão  de  acesso  aos  Autos  conexos  nº
5055959-38.2018.4.04.7000, pela defesa de PAULO VIEIRA DE SOUZA.

3.  Por  sua  vez,  no  que  respeita  às  informações  carreadas  pela  autoridade
policial, tem-se que os elementos suscitados se prestam a reforçar os fatos e fundamentos
que ensejaram o acautelamento preventivo do acusado, mormente o risco à ordem pública, à
instrução criminal e à aplicação da lei penal, razão pela qual se faz imperativa a manutenção
da prisão preventiva de PAULO VIEIRA DE SOUZA.

Curitiba, 21 de fevereiro de 2019.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República
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Felipe D'Élia Camargo
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Juliana de Azevedo Santa Rosa
Câmara

Procuradora da República

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Paulo Roberto G. de Carvalho
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

(BAC)
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