
 

EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE 

SANTARÉM (PA) 

 

 

 

 

 

 

Inquérito Policial nº 0014823-92.2019.8.14.0051 

 

JOÃO VICTOR PEREIRA ROMANO e GUSTAVO DE ALMEIDA FERNANDES, por 

seu advogado, nos autos do procedimento acima identificado, respeitosamente, 

vem à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o seguinte: 

 

 Os Peticionários foram surpreendidos pela informação de que o presente 

inquérito foi relatado pela d. Autoridade policial, conforme consta na r. decisão 

proferida na presente data. 

 

 A surpresa decorre, em primeiro lugar, da circunstância de os 

Peticionário terem indicado 5 (cinco) testemunhas de extrema relevância para a 

elucidação dos fatos e para o esclarecimento de afirmações inverídicas e imprecisas 

constantes em termos de declaração encartados aos autos (__). 

 

 Referida petição foi protocolada na d. Delegacia de Conflitos Agrários de 

Santarém no dia 05 de dezembro p.p. — há duas semanas, portanto —, o que 

também foi informado a este d. Juízo por meio de petição protocolada na Medida 



 

 

 

Cautelar nº __ na mesma data e, apesar disso, não há notícia de que pessoas 

indicadas foi ouvida1. 

 

 Excelência, o art. 14 do CPP prevê expressamente a possibilidade de o 

investigado requerer diligências e, como é cediço, o princípio norteador da 

investigação é a descoberta da verdade real.  

 

 Logo, considerando também a absoluta ausência de risco de prescrição, 

não há, data venia, razão lógica ou jurídica para se prescindir da colheita de 

elementos de prova relevantes para o esclarecimento dos fatos, especialmente em 

caso como o presente, no qual, com todo o respeito, os depoimentos até o momento 

conhecidos pela Defesa são meramente especulativos e inexiste prova técnico-

pericial encartada aos autos.  

 

 Aliás, a d. Autoridade Policial Federal que preside o IPl nº ___ — que tem 

o mesmo objeto do presente — solicitou a realização de perícia ao 

UTEC/DPF/SNM/PA para apurar “o local exato onde se iniciou o incêndio”, bem 

como se “há vestígios de que esse incêndio tenha sido provocado por atividade humana” 

(doc. __), entre outras questões. A prova pericial ainda não foi concluída e 

certamente poderá ser aproveitada para o esclarecimento dos fatos. 

 

 Sim, pois é inegável que se trata de circunstâncias cujo esclarecimento é 

imprescindível para que se possa chegar a qualquer conclusão, inclusive sobre a 

própria materialidade de eventuais delitos.  

 

 

1 Os Peticionários, aliás, fizeram pedido de vista do inquérito no último dia ___ e, a despeito do que 

dispõe a Súmula Vinculante nº 14 do eg. STF, o pedido ainda não despachado pela d. Autoridade 
policial. 
 



 

 

 

 Tudo isso demonstra, com todo o respeito, que houve açodamento na 

conclusão da investigação, uma vez que há, como dito, diligências imprescindíveis 

a serem realizadas. 

 

 Por essas razões, requer-se a requisição dos autos do Ministério Público 

e a sua devolução dos autos à d. Autoridade policial para que sejam ultimadas as 

diligências referidas.  

 Termos em que, 

Pedem deferimento. 

São Paulo, 19 de dezembro de 2019.  

 

FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA 

OAB/SP nº 183.378 


