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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 15ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autos nº 1029402-60.2022.4.01.3400 

Ref. Mandado de Busca e Apreensão nº 278/2022 

Ref. Mandado de Prisão Preventiva nº 342/2022 

 
 

 

 

 

 

MILTON RIBEIRO, já  qualificado às fls., por seus 

advogados e bastante procuradores que ao final assinam, nos autos em epígrafe, 

que tramitam perante este MM. Juízo e respectiva Secretaria, vem, respeitosa-

mente, à presença de Vossa Excelência, em caráter de urgência, e considerando 

que já há data aprazada para a audiência de custódia – dia 23/06/2022 às 14:00 – 

com determinação de remoção do Suplicante para a Seção Judiciária desse Distrito 

Federal, REQUERER seja  o ora Suplicante mantido na comarca na qual detido (San-

tos/SP) para que seja realizada a mencionada audiência de custódia em umas das 

varas federais da Subseção Judiciária de Santos/SP, via vídeo conferência, ferra-

menta essa plenamente viável entre o TRF1 e o TRF3 através dos sistemas eletrô-

nicos (Teams, Zoom, etc...) além de outros que Vossa Excelência julgue pertinente. 

http://www.google.com/imgres?q=carimbo+urgente&um=1&hl=en&sa=N&biw=1600&bih=663&tbm=isch&tbnid=_KZIvNbQ4DWD_M:&imgrefurl=http://cenariosbomdia.blogspot.com/2011/05/odeio-palavra-urgente.html&docid=wLJJIovvn-ScmM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-Mlp23cHc_a4/Tdqa0xNnf5I/AAAAAAAACgo/Q8EB94lUvKo/s1600/urgente.gif&w=1450&h=410&ei=Fs8rT7nKE43bggeVv93VDw&zoom=1
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Justifica-se o pedido em tela na conveniência e 

economia processual, e, sobretudo, porque a defesa técnica do ora Suplicante en-

contra-se baseada em São Paulo, o que permitirá maior efetividade na comunica-

ção entre o custodiado e este primeiro signatário que estará presente no ato.    

 
Termos em que, 
Pede Espera Deferimento. 
De São Paulo/SP, para 
Brasília/DF, 22 de junho de 2022    
   

  
P.p. DANIEL LEON BIALSKI 
OAB/SP 125.000 

                                                                                
 

 

   
P.p. BRUNO GARCIA BORRAGINE   

OAB/SP 298.533   

 
 

                                                                                
P.p. BRUNA LUPPI LEITE MORAES 

OAB/SP 358.676 


