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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da 13ª Vara Federal da 

Subseção de Curitiba – Seção Judiciária do Paraná. 

Autos n° 5037800-18.2016.4.04.7000 

 

PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA, já qualificado nos autos em 
epígrafe, por intermédio de seu advogado ao final assinado, com 
escritório profissional na Rua Campos Sales, n°771, Curitiba – PR, vem 
respeitosamente perante Vossa Excelência, expor e requerer o que 
segue: 

1. Foi reconhecido ao Peticionário o direito de responder em 
liberdade mediante o recolhimento de fiança de um milhão de reais 
– e por reconhecida impossibilidade – reduzido o valor para 
R$200.000,00 (duzentos mil reais). De acordo com o sempre 
declarando pelo Requerente, ele não tem qualquer valor em seu 
poder e a família passou a tentar de todas as formas possíveis 
realizar o levantamento desta quantia, também não conseguindo; 
 

2. Na sequência destes esclarecimentos ao D. Juízo e reduções de 
valor, já se passaram mais de trinta dias e continua o Requerente 
aprisionado. 
 

3. Identicamente ocorreu com uma única carta de crédito junto a 
Caixa Econômica Federal, que se encontrou e que consta um 
direito de crédito de R$158.770,55 (cento e cinquenta e oito mil 
setecentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), mas que 
por questões internas da CEF, não pode ser sacado por outra 
pessoa se não o próprio Requerente. Se puder se livrar solto com 
o encargo de obter o levantamento e proceder o recolhimento e a 
complementação do valor da fiança, assim o fará; 
 

4. A família tentou fazer o resgate para encaminhamento ao D. Juízo 
a título de fiança, mas não consegue pois há exigência de que seja 
o próprio interessado; 
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5. Observando o princípio da boa-fé e agilidade processual, oferece a 
este R. Juízo, inicialmente a título de fiança, seu veículo, hoje 
localizado em sua residência, em posse de sua esposa Tereza 
Helena Gabrielli Barreto Campello no endereço: SQN 115, Bloco 
B, ap.505 - Asa Norte - Brasília – DF CEP: 70772-020, avaliado, 
conforme tabela FIPE em R$. 34.988,00 (trinta e quatro mil 
novecentos e oitenta e oito reais), podendo sua própria esposa, 
ficar como depositária do bem, que permanecerá na residência, 
vez que a mesma não dirige; 
 

6. Informa que os passaportes do Requerente, foram juntados nos 
presentes autos, conforme certidão destes autos; 
 

7. Como a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXVI,   
enuncia que “ninguém será levado à prisão ou NELA MANTIDO, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.” E 
o artigo 350 do CPP procura modular essa questão de 
arbitramento acenando inclusive com “relevação” em caso de 
impossibilidade de recolhimento. 
 

Assim, estamos diante de um impasse jurídico onde a Jurisdição 
entende que o acusado tem direito de responder em liberdade 
mediante fiança = AFIANÇÁVEL; e em seguida fica ele mais de 
trinta dias MANTIDO preso sob o pressuposto de valores ou 
formas de recolhimento deles. 
 
Portanto, requer-se: 
 
Pelas dificuldades burocráticas do resgate do valor a que tem 
direito o Requerente junto à CEF, seja o mesmo posto em 
liberdade com o encargo de em quinze dias providenciar o resgate 
e o recolhimento do valor a ordem deste r. Juízo, sob pena de 
revogação do benefício, e; 
 
Seja aceito desde logo o veículo ofertado pelo valor de mercado. 
 
Prazo de mais trinta dias para o recolhimento do valor 
eventualmente faltante para complementar o depósito do valor da 
fiança. 
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Recorda-se um precedente deste Juízo em processo que este 
advogado atuou como defensor – nesta mesma Vara – onde o Juiz 
Sérgio Moro arbitrou fiança próxima do valor do presente e 
DIVIDIU EM VÁRIAS VEZES MENSAIS O VALOR PARA 
RECOLHIMENTO. E ASSIM OCORREU! (basta consultar os 
arquivos do processo n. 2008.70.00.004777-7/PR).  
 
Desta forma, deve a Jurisdição encontrar uma forma de atender o 
dispositivo Constitucional e Processual Penal, somando-se 
com a intenção de recolher integralmente do próprio interessado, 
para que possa ser libertado e cumprir com as obrigações 
impostas. 
 
P. Deferimento 
 

Curitiba, 19 de janeiro de 2017. 

 

Elias Mattar Assad  
     OABPR 9857 

 

 


