
 

 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da 13ª Vara de Curitiba, Seção 

Judiciária do Estado do Paraná: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Marques, nos autos do procedimento cautelar criminal número 

5031859-24.2015.4.04.7000/PR, em trâmite nessa Vara e respectiva Secretaria, 

correspondente a pedido (evento 68) já deferido de prorrogação de prisão 

temporária, pede reflexão desse Juízo sobre ponderações que podem, com 

certeza, levar à revogação da coerção física imposta e/ou ao impedimento 

da convolação em prisão preventiva. Pretende-se, também, o desbloqueio 

da conta salário do peticionário. Justifiquem-se os requerimentos:  

 

1) – Atento ao relato da Autoridade Policial atinente à colheita de provas 

nas buscas e apreensões e à oitiva do investigado Roberto Marques, esse Juízo 

assentou: “Para permitir o melhor exame do material apreendido



 

 

e a realização de novas diligências sem a perturbação da prova, resolvo 

excepcionalmente deferir parcialmente o pedido de prorrogação da prisão 

temporária por mais cinco dias, até 12/08”. Ao fim da fundamentação, 

pondera o Magistrado que a restrição cautelar temporária deferida “...não tem 

por objetivo forçar confissões” e que tampouco será novamente prorrogada. 

Há, todavia, a possibilidade de o Ministério Público Federal pedir a prisão 

preventiva do investigado, particularidade que exige a juntada de documentos 

referentes às declarações prestadas por Roberto Marques no quinquídio da 

primeira custódia.  

 

1.1) – Independentemente da prova documental ora anexada, é preciso 

realçar que o averiguado não exibe qualquer possibilidade de embaraçar 

investigações. Com residência fixa, é primário e funcionário público da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo desde 1986, não apresentando 

periculosidade. Não tem milhões de reais na sua conta salário e tampouco 

investimentos no exterior. Os bens declarados à Receita Federal são 

compatíveis com sua renda de servidor público há quase trinta anos. Seria 

paradoxal a afirmativa de ser Roberto Marques um risco à ordem pública em 

razão dessas essas circunstâncias paralelas. Além disso, tem o investigado 

contra si a Polícia Federal e o Ministério Público, que compõem uma força-

tarefa destinada a esclarecer o objeto da investigação.  

 

1.2) – Também é importante ressaltar que a busca e apreensão na sua 

casa, nas gavetas, nos armários enfim, foi considerada infrutífera segundo as 

Autoridades Policiais: “Não foram apreendidos documentos relevantes no 

curso das diligências de busca e apreensão relacionadas a Roberto 



 

 

Marques”. Tudo isso resultou numa incrível mastigação de sua privacidade 

pela imprensa, que acompanhou presencialmente o périplo do preso e 

divulgou sua imagem ao Brasil inteiro. De nada adiantou a decisão que 

decretou o sigilo na execução dos mandados de prisão e busca respectivos. 

Assim, a alegação no sentido de o averiguado poder influir nas investigações é 

tragicômica, pois o Requerente já tem a vida destruída (com ou sem razão, 

particularidade ainda a ser apurada). Erra o Ministério Público Federal ao 

fundamentar a prorrogação do pleito cautelar “...para ultimar a análise dos 

elementos já arrecadados, bem como eventuais reinquirições necessárias, 

visando assim eventual supressão de provas, tão recorrente em diversas 

ocasiões já evidenciadas no curso da Operação Lava Jato”. É contraditório 

fundamentar o decreto na necessidade de análise de documentos já 

considerados “irrelevantes” pelos próprios incumbidos das investigações. 

 

1.3) – Não se pode negar que a afirmação do Parquet Federal é fruto de 

presunção. Se outros investigados se conduziram mal, isso não significa que o 

acusado assim se comportará. Tocante a eventual reinquirição, o argumento 

também não justificaria a manutenção da prisão, até porque o acusado não se 

furtará a qualquer ato do procedimento apuratório. Não fosse isso, Roberto 

Marques respondeu todas as indagações formuladas pela Autoridade Policial.   

 

2) – Diz o prólogo com o receio de o acusado ser preso 

preventivamente. Não se pretenda, portanto, solução menos verdadeira, 

acolitando-se a Autoridade Policial em argumentos de rotina firmados ao 

longo das dezesseis etapas anteriores da Operação Lava Jato. Roberto 

Marques tem direito ao processo, em condições garantidoras da necessidade 



 

 

de defesa, até para tentar obtenção de prova de não culpabilidade. Entenda o 

eminente Magistrado, entretanto, que a parte frágil, hoje, é o averiguado, não 

a Polícia, o Ministério Público Federal, a imprensa globalizada e o próprio 

Poder Judiciário, desafiado a manter a imparcialidade, agora, num pedido de 

não convolação da prisão temporária em preventiva.  

 

 2.1) – Não se discute a gravidade das imputações. Os crimes contra a 

Administração Pública são castigados severamente, mas o latrocínio também 

o é e o homicídio igualmente se põe no círculo de fogo da repressão 

extremada. Mas não por isso as garantias constitucionais e a legalidade devem 

ser desprezadas. Infeliz a nação em que a lei é violentada para a obtenção 

primária daquilo que se entende por vontade popular. Coloca-se o Requerente, 

concedida ou não a prisão preventiva, como um teste da realidade do império 

da lei. Nas circunstâncias, o averiguado pede soltura, nove dias após a prisão. 

Pode o eminente Magistrado fazer o mais fácil (convolar a prisão temporária 

em prisão preventiva). É o mais fácil, sim, mas não se coaduna com a situação 

concreta desfrutada pelo Peticionário. Roberto Marques não é perigoso, não 

tem como ameaçar testemunhas hipotéticas, pois sequer referenciadas, ainda 

que enevoadamente. Não participou de supostas tratativas que teriam 

culminado nos acordos relatados pelo delator Milton Pascowitch. Não 

negociou com empresários da HOPE e da PERSONAL qualquer vantagem em 

contratos com a PETROBRAS. E diz a Autoridade Policial que o Requerente 

precisa estar preso para que as investigações possam fluir. As razões só 

podem ser outras. Dizem com uma expectativa de compulsão social 

absolutamente injustificável. Afinal de contas, Roberto Marques atuou 

politicamente ao lado de José Dirceu durante quase trinta anos. Hoje, não há 



 

 

mais quem se refira ao Peticionário. Sua vez passou. A Operação Lava Jato 

agarra, destrói e enterra tudo em vinte e quatro horas, mesmo porque, em 

desespero por não conseguir a prevalência do Despacho em que esse Juízo 

decretava o segredo, viu sua imagem ruir antes mesmo da ação penal ser 

iniciada, desprezando-se os direitos constitucionais assegurados. Neste 

revolucionário período de derruição dos paradigmas do processo penal 

brasileiro, a apuração é pública, servindo a televisão e os jornais em 

substituição à carroça cheia de palhas, rangente, mostrando ao povo de 

Madrid e, depois, de Paris, os indicados, sem análise de mérito, à atividade 

das fogueiras e de madame guilhotina. É estranha, eminente Magistrado, a 

contradição posta à luz do dia. O acusado é julgado e condenado antes da hora 

de o ser. É oferecido ao escárnio popular, numa espécie de antecipação sádica 

de um projeto perdido nas brumas do porvir. Assim, a supressão da liberdade, 

mediante prisão cautelar, é coerção séria demais. 

 

3) – A digressão é longa, talvez, mas não tanto quanto as intermináveis 

horas ocupadas durante as investigações deflagradas contra Roberto Marques. 

Este tem pudor, merecendo resguardo enquanto processado. Mas o assunto já 

desborda para conotação meta jurídica. Resta saber se o eminente Magistrado 

acertou ao adequar o Requerente ao artigo 2.º, caput, da Lei 7960/89. 

Determina-se, ali, a possibilidade de prorrogação dos prazos somente em 

caso de extrema e comprovada necessidade. Preleciona-se: “A 

indispensabilidade de comprovação da extrema necessidade para 

prorrogação da prisão exige do julgador ao qual é levado esse pedido uma 

fundação específica e clara da extensão da medida prisional. Note-se que o 

julgador não mais fundamentará sua decisão com base apenas nos incisos do 



 

 

artigo 1.º 7960/89, uma vez que a justificação com base em tal conteúdo já foi 

feita quando da decretação da medida. Nesse segundo instante, na análise de 

sua prorrogação, o juiz, além de verificar se tais incisos ainda estão 

presentes – uma vez que se não mais existirem é caso de revogação da 

medida -, deverá acrescer na sua fundamentação um outro elemento exigido 

pelo legislador, qual seja, a comprovação da ‘extrema necessidade da 

prisão’. Note-se que o legislador não exigiu apenas ‘a necessidade’ da 

conveniência da investigação, mas impôs o dever do juiz comprovar com 

elementos objetivos e contidos nos autos a 1extrema1 necessidade da 

prorrogação. Assim, na hipótese de extensão dessa medida prisional 

cautelar, por tudo o que já foi dito no item 4.00 do Capítulo I supra, ainda 

deverá o julgador acrescer a demonstração comprovada da extrema 

necessidade de dilatar o prazo da prisão temporária” (Leis Penais Especiais, 

Alberto Silva Franco e outros, pág. 2893). 

 

 3.1) – Com suporte nas premissas postas, percebe-se que com o 

desenrolar da operação policial, sobretudo com o cumprimento dos mandados 

de busca e apreensão, a manutenção do decreto de prisão temporária de 

ROBERTO MARQUES é desnecessária e injusta. O investigado foi ouvido e 

respondeu às perguntas da Autoridade Policial. Se esta se esqueceu de algo a 

indagar, o prejudicado pelo lapso não pode ser o investigado. Ademais, a 

busca em sua casa foi realizada sem qualquer intercorrência. A prorrogação da 

prisão para ouvi-lo de novo é desnecessária e constrangedora, principalmente 

porque seu comparecimento em delegacia ou na sede no Ministério Público 

poderia se dar com mera intimação. Por isso, pede-se seja revogada a 

prorrogação da prisão temporária do Requerente.  



 

 

 

A prisão preventiva não se justifica 

 

4) – Pretendeu o  Ministério Público a prisão preventiva do averiguado 

para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução (vide Evento 

8, item 5.2). Esse Juízo decretou a temporária – como sugerira, aliás, a 

Autoridade Policial, menos radical que o Parquet –, fundamentando-a na 

necessidade de “... assegurar a colheita de provas, afastando riscos de 

ocultação, destruição e falsificação, durante as buscas e apreensões...” 

Antecipando, quem sabe, novo pleito ministerial de prisão preventiva – já 

adiantado em manifestação anterior da Instituição persecutória –, é imperioso 

saber se as premissas postas na primeira pretensão feita e na vindoura podem 

ou não ser catalogadas dentro dos parâmetros legais previstos no artigo 312 do 

Código de Processo Penal. Bem analisada a situação processual após as 

buscas e interrogatórios sem que os acusados conheçam a íntegra dos 

procedimentos paralelos de delação, não se encontra um mínimo de razão 

para a imposição da severa restrição cautelar. Tocante à hipotética conduta 

a dificultar a instrução criminal, o pedido ministerial tinha como pressuposto 

hipótese inaceitável, pois calcada em presunção. Realmente, alegou o MPF 

que “...para a consecução dos delitos em comento, valeram-se de expedientes 

no sentido de ocultar e dificultar a atuação do aparato de investigação penal, 

como uso de empresa regularmente constituídas e de terceiros para a prática 

dos delitos”. O argumento não pode dizer com Roberto Marques, com 

certeza, inexistindo, também, a mínima interferência ou obstrução do 

Requerente durante os trabalhos de busca em sua casa. As suspeitas lançadas 

contra si vêm da delação de Milton, conforme bem circunstanciado no decreto 



 

 

de prisão. O colaborador processual sugere que Roberto Marques recebia 

dinheiros oriundos de supostos acordos dos quais, com certeza absoluta, o 

Peticionário não tratou minimamente. Calcado em seletivo trecho de termo de 

colaboração ainda não exibido à defesa, argumenta o Ministério Público 

Federal que Roberto Marques seria um executor das ordens de José Dirceu no 

trato com Milton Pascowitch. Se aceito o ponto de vista ministerial, o 

Requerente não apresenta risco qualquer à persecução penal, sob o prisma de 

ambos os interlocutores: seu hipotético mandante está preso e seu suposto 

contato abrigado nas trincheiras da Jurisdição, honrado com a certificação 

premiadora da delação. 

 

4.1) – Vige em alguns setores da jurisprudência pátria, de certa época e 

esta data, curioso raciocínio atinente à “razoabilidade” na assunção de 

medidas cerceadoras da liberdade. O esteio dessa corrente recai, no fim das 

contas, na gravidade da hipótese criminosa em apreço. Aqui, não há qualquer 

conduta imputável ao Requerente que possa indicar dificuldade à colheita de 

provas excrescentes daquelas já hauridas. O investigado sempre teve endereço 

certo, foi preso em casa e, em hipótese alguma, empreendeu qualquer fuga. Já 

se vê que não há sequer suspeita de estar – ou vir a estar, em soturna ilação 

futurística – a dificultar a instrução. A apuração dos fatos se faz plena, 

intangível e secreta. Mais ainda: a investigação criminal atrelada às delações 

se iniciou com lastro em prova pré-constituída, trazida a lume por mais um 

delator envolvido em fases anteriores da Operação. Acresça-se a isso que 

Pascowitch foi ouvido por diversos setores do Ministério Público sem a 

mínima participação da defesa. Aliás, o acordo de delação premiada realizado 

também é subtraído do conhecimento desta. Nessa ótica, é incrível afirmar-se 



 

 

que o Peticionário possa burlar a investigação dos fatos. Acusado por um réu 

confesso, Roberto Marques tem, antes de tudo, o direito ao contraditório pleno 

e à ampla defesa, garantias constitucionais de natureza indisponível. 

 

4.2) – Há ainda, no bojo da documentação pretendida como prova 

irrefutável, indicação de que Roberto Marques teria visitado rotineiramente, 

em determinado lapso temporal, edifício no qual sediada empresa 

hipoteticamente envolvida no esquema criminoso. Tais arquivos, realce-se, 

não mais podem ser destruídos, pois já em poder da Jurisdição – ou do 

Parquet Federal –, como assentado no evento 68, anexo 10, fls. 1 da parcela 

dos autos ofertada à defesa. Tal arquivo, aliás, já foi analisado proficuamente, 

elaborando-se inclusive tabela na qual inserto o Requerente (fls. 2/3 do evento 

e anexo referidos). 

 

4.3) – O meio de prova que fundamentou o decreto de prisão 

temporária é fruto, com exclusividade, de uma delação premiada de 

misterioso conteúdo. O instrumento jurídico integra a legislação pátria 

vigente, sendo absolutamente regular seu uso pelas partes no processo penal. 

No entanto, não se pode exigir que o investigado colabore com o Estado 

Acusação em persecuções criminais em nascedouro, sob pena de se utilizar 

uma premissa processual nazifascista: a instrumentalização do homem, pois 

convertido em meio de prova. Pais acusando filhos, sacerdotes traindo 

seminaristas, sargentos entregando capitães. Isso já ocorreu. Por tudo isso, um 

dos pilares dos Estados Democráticos impõe aos cidadãos subordinação à lei 

penal e processual penal, sem exceção qualquer. Presidentes de várias nações, 

Ministros de Estado, Juízes respeitados, Procuradores-Gerais, santos e 



 

 

pecadores, todos eles realmente, vez por outra, podem cair em desgraça. São 

mortais e humanos. Por isso, no desenvolvimento do Direito Constitucional 

no século XVII, a lei processual passou a valer, até, a reis e rainhas, como 

Carlos I da Inglaterra e a Maria Antonieta de França ambos executados em 

praças públicas. Os tempos são outros, funcionando a ação penal, segundo 

a melhor doutrina, como meio de verificação da inocência. Nesse contexto, 

a só notícia da prisão serve à lapidação do sujeito visado. Já percebe o 

eminente Magistrado que o processo penal pátrio não exige a colaboração 

do acusado. Usar tal argumento para pretender a prisão preventiva 

revela ofensa ao permissivo posto no artigo 312 do Código de Processo 

Penal que, sabem todos, é a exceção à regra.  

 

 4.4) – Perceba o eminente Juiz a inexistência de ofensa à conveniência 

da instrução criminal. Vale a pena citar o praxista Eduardo Espínola: “A 

exigência de fundamentação de decisões, principalmente no caso de 

ordenar a prisão preventiva, foi um dos postulados do nosso direito 

processual penal, em todos os tempos, não tolerando, tanto a doutrina e a 

jurisprudência, quanto a própria legislação, qualquer descuido no 

cumprimento de tão importante dever imposto ao juiz” (Código de Processo 

Penal Anotado, Editora Borsoi, Rio de Janeiro, 1960, volume III, página 408). 

Veja-se a jurisprudência: "A prisão anterior à sentença condenatória é 

medida de exceção que só deve ser mantida quando evidenciada sua 

necessidade. Assim, se a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação 

da lei penal não correm perigo, não há como negar o benefício da liberdade 

provisória ao réu preso em flagrante. A gravidade do delito e o clamor 



 

 

público que costuma provocar não são fundamentos suficientes à cautela" 

(RT 654/296).  

 

Roberto Marques não constitui risco à ordem pública 

 

5) – O investigado, funcionário público concursado da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo há quase um trintênio, foi preso dias antes 

de seu aniversário. Comemorou-o ontem, longe da família e daqueles que lhe 

são mais caros. No primeiro despacho que lhe tirou a liberdade, bloquearam-

lhe contas e aplicações financeiras, desnudaram-lhe sigilo telefônico e, mais 

ainda, concretizaram busca e apreensão no domicílio. Houve, portanto, a 

aplicação de diversas medidas cautelares processuais penais diversas da 

prisão.  

 

5.1) – Cuidando do assunto no primeiro pedido formulado pelo 

Ministério Público Federal, os procuradores subscritores acentuaram que a 

prisão preventiva “... se funda na periculosidade e risco de reiteração delitiva 

em concreto” (fls. 44, Evento 8). Fundamentando a pretensão, o MPF discorre 

a respeito da atuação dos investigados na hipotética organização criminosa, 

afirmando, em decorrência da delação de Pascowitch, que Roberto Marques 

“... fez pedidos a MILTON no interesse de DIRCEU”.   

 

5.2) – Conforme firmado no seu depoimento, Roberto Marques 

conheceu José Dirceu há muitos anos atrás, atuando como correligionário 

político ao seu lado. Os acordos realizados pela empresa de José Dirceu nunca 

foram tratados por Roberto Marques. Este não demonstrou a mínima condição 



 

 

de interferir, de forma qualquer, na ordem pública e nem mesmo de dificultar 

a aplicação da lei penal. Tem trabalho fixo há mais de 29 anos. Sempre esteve 

à disposição das Autoridades, não se furtando aos atos de investigação. As 

buscas realizadas nas empresas citadas pelo Delator já foram realizadas, sendo 

uma estultice afirmar que o investigado poderia interferir em tais atos.  

 

5.3) – A acepção emprestada pela pretensão ministerial ao Código de 

Processo Penal e à Constituição Federal conduz a elasticidade inadmissível, 

porque não se cuida de interpretação extensiva ou de aplicação analógica, mas 

de presunção a respeito da possível periculosidade do paciente. Aprende-

se que não há tal permissividade quando se examinam direitos e garantias 

assegurados na Magna Carta, até porque não houve a demonstração de perigo 

concreto para a ordem pública. As imputações dirigidas a Roberto Marques, 

nesse cenário, perderam-se já no tempo, não havendo indicativo mínimo de 

que persistam.  

 

5.4) – O Direito, hoje, se explica com pragmatismo, admita-se. Sentem-

se os Defensores, em razão disso, culpados enquanto repetem lições das quais 

o eminente Juiz é professor. A ameaça de prisão preventiva do investigado o 

sujeita, muito mais do que à perda da liberdade, a um castigo prévio 

obviamente desmesurado, porque as hipóteses postas em discussão são 

complexas. Poder-se-ia, sob tal falácia, privar o paciente de se defender em 

liberdade porque a infração é grave e, havendo presunção de periculosidade e 

de reiteração criminosa, se exigiria a medida de exceção.  

 



 

 

5.5) – É preciso fixar que a garantia da ordem pública encontra 

substrato teórico e dogmático na possibilidade de o paciente voltar a delinquir, 

circunstância explicitada no pedido ministerial apenas com base em frágeis 

presunções. Na verdade, a garantia da ordem pública se confunde com a 

garantia da aplicação da norma penal. Nesse passo, esclareça-se que não há 

fato algum autorizando a prisão preventiva do acusado, ressaltando-se que 

Roberto Marques não foi detido em flagrante.  

 

As mudanças trazidas pela Lei 12.403/2011 

 

6) – Esse segmento da Jurisdição, ouvido o Ministério Público, 

analisará certamente as razões que, se jurídicas não fossem, viriam revestidas 

de razoabilidade. A primariedade e os percalços que a vida traz suportam a 

pretensão ao relaxamento da prisão, com as cautelas de estilo. Também 

antecipando um provável pedido que o MPF já dimensionou, valeria, a título 

de reflexão no caso concreto, as novas premissas fixadas no artigo 282, § 6º, 

do Código de Processo Penal: “A prisão preventiva será determinada 

quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar".  

 

6.1) – As novas disposições trazidas pela Lei 12.403, de 2011, precisam 

ser cotejadas por todos os partícipes da Administração da Justiça, nisso 

incluídos a defesa técnica e autodefesa. Bem analisada a hipótese dos autos, 

não se encontra um mínimo de razão para a prisão do Requerente, sempre 

realçando que este é primário, não tem antecedentes e exibe domicílio fixo e 

trabalho estável.  

 



 

 

6.2) – Não há a mínima possibilidade de destruição ou ocultação de 

qualquer prova. Roberto Marques não fugirá. Vive com a família, cuida da 

mãe e perdeu o pai recentemente, após dois anos de luta diuturna. Nestas 

circunstâncias, pediu ajuda a José Dirceu, conforme afirmou no seu 

depoimento. No mesmo período, o Requerente e sua esposa abalaram-se 

psiquicamente, sofrendo os dois de depressão e de síndromes outras (Vide 

documentação em anexo). Anexa, também, sua última declaração de renda, 

constatando-se, ali, que a mãe de Roberto Marques é sua dependente. Não é, 

definitivamente, um marginal. Não tem bens ou quantias no exterior. Não 

reside em imóvel incompatível com sua renda. Com certeza, não enriqueceu 

ilicitamente. Perceba-se que no caso vertente Roberto Marques é, ainda, 

investigado. Inexistindo risco de ameaça a testemunhas ou de destruição de 

provas, seria incoerente a manutenção de sua prisão.  

 

 7) – Como apontado anteriormente, o Requerente tem enorme interesse 

em se defender, esclarecendo minuciosamente ao Juiz os fatos. Tem 

convicção de que o processo penal é um sagrado direito seu. É garantia de 

liberdade. Por outro lado, precisa retomar sua vida, principalmente pelos seus 

familiares, que dependem economicamente de si. O Peticionário não preenche 

nenhum requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal para ser mantido 

no cárcere. A aplicação da Lei Penal deve ser ponderada. Luiz Flávio Gomes, 

sabiamente, afirma: “... o triunfo do método da ponderação sobre o da mera 

subsunção conduz à proeminência do juiz, a quem cabe em cada caso 

concreto dizer qual dos princípios (ou interesses) em conflito deve 

preponderar” (Juizados Criminais Federais, Seus Reflexos nos Juizados 

Estaduais e outros estudos, Ed. RT, pág. 20). As cautelares diversas da prisão 



 

 

seriam suficientes ao desiderato vislumbrado na decisão que prorrogou a 

temporária. Estão devidamente postuladas no artigo 319 do Código de 

Processo Penal. Há de se submeter, se assim entender o Juízo, às condições 

firmadas nos incisos I, II, III, IV e V, valendo relembrar que Roberto Marques 

teve as contas bloqueadas, a casa invadida e a liberdade cerceada. Tudo isso 

foi realizado sem entrave qualquer. 

 

O pedido de desbloqueio da sua conta salário 

 

8) – Ao determinar o bloqueio da conta-corrente de Roberto Marques, 

esse Juízo assentou: “No caso de pessoas físicas, caso haja bloqueio de 

valores atinentes à salários, promoverei, mediante requerimento, a 

liberação”. Assim, o investigado pede o desbloqueio da conta-corrente 

número 12048/0, da Agência 6250 do Banco Bradesco (237), determinado 

por esse Juízo em função dos desdobramentos da 17ª Fase da Operação Lava 

Jato. Conforme esclarecido acima, o Peticionário é servidor público estadual 

há muitos anos, juntando-se, exemplificativamente, seu último holerite aos 

autos (Documento em anexo). A manutenção da restrição pode causar lesão 

irreparável, eis que é lícita a origem do dinheiro ali depositado. Frente à 

urgência do pleito, aguarda o Requerente a liberação plena da conta bancária 

acima especificada.  

 

Encerramento 

 

9) – Eventual decreto de prisão preventiva, frente às premissas pessoais 

exibidas pelo Requerente, conflitará flagrantemente com o princípio da 



 

 

presunção de inocência emanado do artigo 5º, inciso LVII, da Carta 

Magna. Assim, reflete claro que as medidas cautelares diversas da prisão 

bastam à garantia da ordem pública e ao asseguramento da aplicação da lei 

penal. Roberto Marques está, repita-se, à disposição da Jurisdição.  Diante do 

exposto, sintetizem-se as pretensões: 

 

a) – revogação da prorrogação da temporária;  

b) – a não convolação da prisão temporária em decreto de prisão 

preventiva, caso o primeiro pedido não seja atendido;  

c) – na hipótese de prisão preventiva, a aplicação das medidas fixadas 

no artigo 319 do Código de Processo Penal;  

d) – desbloqueio da conta-corrente número 12048/0, da Agência 6250 

do Banco Bradesco (237).  

 

De São Paulo para Curitiba, 11 de agosto de 2015 
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