
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DE PLANTÃO EM 

CURITIBA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

 

 

 

Autos n. 5041434-17.2019.4.04.7000 

 

 MÁRCIO LOBÃO, já qualificado nos autos em epígrafe, respeitosamente 

comparece à presença de Vossa Excelência, por seus advogados constituídos, para 

expor e requerer o que segue: 

1. O investigado, em 13 de setembro de 2019, teve ordem concedida em 

Habeas Corpus, pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, exarada pelo 

Excelentíssimo Desembargador João Pedro Gebran Neto, revogando-se o decreto 

prisional. 

 

2. Entre as condicionantes estabelecidas em referido decisum está a 

“proibição de fazer contato de qualquer forma, mesmo por intermédio de 

terceiros, com os demais investigados ou com empregados da instituição 

financeira da qual foi desligado”. 

 

3. Necessário informar a este D. Juízo que Márcio Lobão é casado com 

Marta Lobão, que também figura como investigada sobre supostos ilícitos que teriam 

sido praticados em contratos na construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, 

Município de Altamira, Estado do Pará.  

 

4. Portanto, solicita-se que referida condicionante estabelecida não se 

aplique à Marta Lobão, justamente pela convivência no mesmo endereço, com filhos em 

comum, conforme certidões de casamento e nascimento inclusas. 

 

5. Outrossim, pleiteia-se que mencionada ordem restritiva não tenha 

incidência ao pai do ora Requerente, que conta com mais de 82 anos de idade, com 

estado de saúde altamente comprometido, necessitando de permanente atenção e 

cuidados, inerentes ao conceito de envelhecimento, enquanto direito personalíssimo 

(artigo 8º, da Lei n. 10.741, de 01/10/2003), tendo em seu filho Márcio Lobão, 

fundamental apoio. 

 

6. Diante de todo o exposto, pleiteia-se o deferimento dos pleitos acima 

formulados, para que a proibição de contato com outros investigados não se aplique aos 

seus familiares, os quais em nada interferirão nos apuratórios em andamento. 

 
Nesses termos, 

Pede deferimento. 
 

Curitiba, 14 de setembro de 2019. 
 

Antonia Lélia Neves Sanches                                          Pedro Ribeiro Giamberardino 
        OAB-PR 85.840                                                                   OAB-PR 52.466 


