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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13 ª  VARA FEDERAL 

DE CURITIBA/PR. 

 

 

 

 

 

Ó P I A 

 

Autos: 5030591-95.2016.404.7000 

Por:  ILDEFONSO COLARES FILHO  
Objeto:  Autorização para rea l ização de exames médicos per iódicos   

 

ILDEFONSO COLARES FILHO ,  a tualmente recolhido na 

custódia da Superintendência Regional  do Departamento de Pol ícia Federal 

em Curit iba/PR, vem, por seus procuradores subscreventes,  com fulcro no 

artigo 5º, XXXIV, ‘a’ ,  da Consti tuição Federal ,  expor e requerer o que segu e:  

 

01.  O requerente está preso preventivamente na custódia da 

Superintendência  Regional  do Departamento de Polícia  Federal  desde o dia 

02/08/2016.   

02.  Ocorre que o peticionante vem sendo submetido a rigoroso 

acompanhamento médico c línico e oncológico pós -cirúrgico de tratamento 

de tumores pulmonar (diagnosticado e tratado em 2011) e hepático 

(diagnosticado e tratado em maio de 2016  –  cf.  Documentos 01 e 02).  

03.  Como é possível  observar na dec laração médica em anexo  

(Documento 03) , em razão do acompanhamento médico ,  o Sr. Ildefonso 

Colares necessita rea lizar exames periódicos para o acompanhamento dos 

dois quadros tumorais,  em especial para “es c lare cer o quadro de “f lush” 

ascendente” ,  e também para “ es c larec imento complementar  para afastar tumor  

carc inoide” .   
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04.  Para tanto,  são emit idas periodicamente requisições médicas  

para realização de exames necessários para controle da doença, a  saber :  

 

- Tomografia computadorizada de Tórax  (Documento 04);  

- Exame de sangue (Documento 05);  

- PET –  CT (Documento 06) ;  

- Ressonância Magnética de Crânio (Documento 07);  

- Ressonância Magnética de Abdome Total (Documento 08) ;  

 

05.  Para realização de tais exames, o Peticionário necessi tará de 

deslocamento periódico da carceragem para insti tuições médico -

hospitalares,  precedidos da devida autorização deste MM. Juízo Federal .   

06.  Sendo assim, requer seja concedida autorização para real izar  

os exames ora indicados nos termos das requisições médicas anexadas, 

colocando-se os representantes do requerente desde já à  disposição para 

eventual int imação quanto ao agendamento de datas e outras questões de 

praxe para realização dos exames.  

07.  Ademais, considerando o estado de saúde do Peticionário, 

que demanda constante acompanhamento, requer também autorização para 

receber visitas médicas semanais no local onde se encontra preso.  

 

Nestes termos, pede-se deferimento.  

Curitiba/PR, em 17 de agosto de 2016.  

 

 

EDUARDO SANZ                                 LUIZ HENRIQUE MERLIN 
                                 OAB/PR 38.716                                            OAB/PR 44.141 

 
 
 

                              THIAGO NEUWERT                               RENATA PENNA 
                                   OAB/PR 61.638                                      OAB/PR 78.116 

 


