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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA CRIMINAL 

FEDERAL DE CURITIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ação Penal nº 5013130-08.2019.4.04.7000 

 

PAULO VIEIRA DE SOUZA, já devidamente qualificado nos autos do processo 

em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por seus 

advogados abaixo assinados, com fulcro no artigo 5º inciso XXXIV, letra (a), da 

Constituição Federal, expor e requerer o quanto segue: 

 

Na audiência realizada na data de 07/06/2019, a 

defesa do ora peticionário, durante a oitiva da testemunha arrolada pela 

acusação, senhor Walmir Pinheiro, levantou questão de ordem atinente ao fato 

de o ente ministerial ter indagado a testemunha acerca de fatos que haviam 

sido investigados pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Inquérito 4428, 

sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, os quais, por deliberação daquela 

suprema corte, já haviam sido remetidos para a justiça eleitoral de São 

Paulo.  

 

Em sua manifestação, a defesa do ora peticionário 

argumentou que, para além da conexão evidenciada entre os fatos indagados 

pelo representante do Ministério Público Federal à testemunha com aqueles 

que foram investigados originariamente pelo Supremo Tribunal Federal, o juízo 
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eleitoral havia se manifestado nos autos de Inquérito nº 70.21-2019.6.26.0001, 

determinando fossem oficiadas  tanto a Procuradoria Regional Eleitoral de São 

Paulo quanto a Procuradoria Geral da República em São Paulo, no sentido de 

solicitar informações sobre a existência de outras ações penais ou 

investigações que tratassem de fatos idênticos ou conexos àqueles que 

estavam lá sendo apurados por determinação do Supremo Tribunal Federal. 

 

Aliás, argumentou a defesa, ainda, que o juízo 

eleitoral fora categórico em asseverar que estava a determinar a expedição de 

tais ofícios para evitar duplicidade nas investigações. 

 

Pois bem, encerrada a audiência, Vossa Excelência 

indagou a estes defensores se haveria a possibilidade de a defesa trazer aos 

autos o teor da deliberação proferida pelo juízo eleitoral de São Paulo, o que é 

feito por intermédio desse petitório.1 

 

 

Nestes termos 

Pede deferimento 

Curitiba, 11 de junho de 2019. 

 

    

Alessandro Silverio   Bruno Augusto Gonçalves Vianna 

  OAB/PR 27.158                 OAB/PR 31.246 

  

                                      
1 Anexo 1. 


