
EXMO. SR. DR. MINISTRO CELSO DE MELLO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 

SIGILOSO 

Procedimento no. 4.831/DF 

PAULO ROBERTO FRANCO MARINHO, nos autos do 

aludido procedimento e nele qualificado, em atenção ao disposto no 

artigo 5º, inc. XXXIV, alínea a, da CRFB/88, consagrador do direito de 

petição, vem expor e, alfim, requerer o quanto segue. 

I – ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO 

O presente petitório se faz necessário não por 

desconfiança das autoridades envolvidas no depoimento da 

testemunha/peticionário. 

Com efeito, a pertinência exsurge, pois, após a realização 

da perícia em seu telefone, outros, naturalmente, terão acesso ao seu 

conteúdo. Sendo assim, por cautela, posto que possa parecer 

obviedade, seguem as linhas abaixo. 

s
po

r:
m



2 

II - BREVÍSSIMA SUMA FÁTICA 

O peticionário expôs fatos graves, envolvendo o 

Presidente da República e seu filho, o Senador Flávio Bolsonaro, em 

jornal de grande circulação, no dia 17 de maio próximo passado.1 

Fê-lo, como asseverou, em memória de Gustavo Bebiano, 

seu fraterno amigo, e por espírito cívico, diante do estado de coisas que 

vem assolando nosso país. E, está sofrendo consequências por sua 

postura ético-moral. 2 

Ao ensejo de suas revelações, foi chamado a depor, 

evidentemente, como testemunha. 

Com efeito, em 20 de maio do corrente ano, prestou 

depoimento, ao Dr. Jaime Cândido da Silva Junior (procedimento no. 

2020. 0048730-SR/PF/RJ e mandado de intimação no. 0026/2020), na 

sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro.  

No dia seguinte, em 21 de maio, ao Dr. Eduardo Benones, 

na sede do Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro.  

1 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/pf-antecipou-a-flavio-
bolsonaro-que-queiroz-seria-alvo-de-operacao-diz-suplente-do-senador.shtml>. Acesso 
em: 02 jun. 2020. 
2 Disponível em: <https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/05/17/paulo-marinho-
diz-que-pediu-proteo-policial-ao-governador-witzel.ghtml>. Acesso em: 02 de jun. 2020. 
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Finalmente, em 26 de maio do corrente ano, ao Dr. Felipe 

Alcântara de Barros Leal, no procedimento inquisitorial em epígrafe, na 

sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. 

Na oportunidade, haja vista ter mencionado, em seu 

depoimento, o envio de mensagem ao Senador Flávio Bolsonaro e ao 

Coronel Braga, seu assessor, ofereceu, espontaneamente, seu aparelho 

celular, para que fosse extraída a aludida comunicação. 

Evidentemente, não estão abrangidas, por imposição 

constitucional (artigos 5º, inciso X, da CRFB/88), da qual não abriu 

mão, mensagens trocadas entre o depoente, seus familiares e amigos. 

Enfim, não autorizou, o depoente, a exposição de sua 

intimidade/privacidade. Repise-se: ao autorizar que se tivesse 

acesso aos seus dados (doc. anexo), tal não significou autorização 

de devassa em sua vida pessoal.    

O depoente não desconfia, repise-se, que possa, em 

virtude da judiciosa condução de Vossa Excelência e das autoridades 

persecutórias envolvidas, ocorrer tal ilegalidade, qual seja, a captação 

e divulgação de conversas não autorizadas. Entretanto, o presente 

petitório se justifica pelo excesso de zelo, notadamente em razão das 

notícias veiculadas na mídia, alertando que está em curso verdadeira 

devassa ilegal em sua vida.3 

3 Disponível em: <https://www.oantagonista.com/brasil/paulo-marinho-sofre-devassa-
em-contas-bancarias/>. Acesso em: 02 de jun. 2020. 
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III – DO PEDIDO 

Em face do exposto, requer seja a perícia, para a extração 

da mensagem, restrita à mesma, não se permitindo a captação e nem a 

divulgação de quaisquer outras conversas que integrem a intimidade e 

vida privada do depoente. 

E. deferimento.

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2020. 

Diogo Malan Flávio Mirza 

OAB/RJ n.º 98.788 OAB/RJ n.º 104.104 

OAB/DF nº 57.228  OAB/DF nº 57.306 


