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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13° VARA 

FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA – SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO PARANÁ  

 

 

 

Autos n° 5043559-60.2016.4.04.7000 

 

 

 

ANTÔNIO PALOCCI FILHO, já qualificado nos autos em epígrafe, por seus 

defensores infra assinados, vem à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 5º, inciso LIV, da Constituição da República, expor e 

requerer o que se segue. 

 

Na decisão do evento 10, este r. Juízo determinou o 

bloqueio dos ativos em contas e investimentos bancários mantidos em nome 

do Requerente e da empresa Projeto - Consultoria Empresarial e Financeira 

Ltda. (CNPJ 08.432.773/0001-59), em razão da decretação da medida 

assecuratória de sequestro de bens (artigo 125 do CPP e o artigo 4.º da Lei n.º 

9.613/1998). Na respectiva decisão este r. Juízo estabeleceu o seguinte 

alcance da medida: 

 

“Observo que a medida ora determinada apenas gera o 

bloqueio do saldo do dia constante nas contas ou nos 

investimentos, não impedindo, portanto, continuidade das 

atividades das empresas ou entidades, considerando 

aquelas que eventualmente exerçam atividade econômica 

real. No caso das pessoas físicas, caso haja bloqueio de 

valores atinentes à salários, promoverei, mediante 

requerimento, a liberação.” 
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Desse modo, verifica-se que a decisão limitou a 

incidência do bloqueio dos ativos em contas e investimentos bancários 

mantidos em nome do Peticionário e da empresa Projeto - Consultoria 

Empresarial e Financeira Ltda. “ao saldo do dia”, o que, portanto, não engloba 

os frutos (juros e correções) daquele saldo. 

 

Ocorre que o Banco Bradesco S.A. está bloqueando 

também os frutos decorrentes da aplicação, o que, frise-se, não se encontra 

abrangido pela decisão deste r. Juízo. 

 

Ante o exposto, e tendo em vista os limites 

estabelecidos na r. decisão, requer-se a Vossa Excelência seja oficiado o 

Banco Bradesco S.A responsável pela manutenção dos ativos em contas e 

investimentos bancários, nas contas 2960-2 e 864-8, da agência 1217, em 

nome e da empresa Projeto - Consultoria Empresarial e Financeira Ltda, cujo 

sócio majoritário é o ora peticionário, para que proceda a liberação dos frutos 

(juros e correções) dos respectivos ativos. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Curitiba, 20 de março de 2017. 

    

Alessandro Silverio   Bruno Augusto Gonçalves Vianna 

OAB/PR 27.158    OAB/PR 31.246 

 


