
	 	

																												 	

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA CRIMINAL DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR 

 

 

 

 

 

 

Ação Penal nº 5046120-57.2016.4.04.7000; 

Medida Cautelar nº 5073475-13.2014.404.7000; 

Medida Cautelar nº 5030591-95.2016.404.7000 

 

 

Os advogados de ILDEFONSO COLARES FILHO, já qualificado 

nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

informar, com pesar, o falecimento do Sr. Ildefonso Colares Filho ocorrido em 

16.12.2017 (OUT2), requerendo, desde já, seja declarada extinta sua punibilidade, 

nos termos do artigo 107, I, Código Penal. 

 

(i) Como decorrência da declaração de extinção de 

punibilidade, nos termos do artigo 131, inc. III, CPP, deve ser determinado por este 

MM. Juízo Federal o desbloqueio da totalidade dos valores então pertencentes ao 

Sr. Ildefonso Colares Filho e constritos judicialmente - constrição esta realizada a 

partir de decisão que decretou o sequestro de ativos financeiros por ocasião da 

deflagração da 7ª Fase da Operação Lava Jato (autos nº 5073475-13.2014.404.7000, 

doc. 1 - Evento 10 – DESP1; Evento 380 - OFIC1; Evento 570 – OFIC1; Evento 423 - 

OFIC1).  

 



	 	

																												 	

 
Ressalta-se que parte dos valores bloqueados é composta por 

três aplicações financeiras mantidas atualmente junto ao Banco Santander, com 

amparo em decisões proferidas por este MM. Juízo Federal (Eventos 2279 e 2413): 

aplicação nº 201410060000215, nº 201610130001512 e nº 201406070000769, 

sendo que, conforme consta na consulta bancária anexa (OUT3), duas delas 

possuem prazo de vencimento próximo (aplicação nº 201406070000769 em 

08/02/2018 e aplicação nº 2014100600215 em 27/02/2018), de sorte que a 

apreciação do presente pedido se denota de caráter urgente, a fim de se evitar 

eventual liquidação e resgate da aplicação.   

 

(ii)  Ainda em relação a valores constritos perante este. MM. 

Juízo, como decorrência da extinção da punibilidade do Sr. Ildefonso Colares Filho, 

deverão ser restituídos à conta bancária de origem os valores pagos a título de 

fiança (evento 246 – Pet 1, autos nº 5030591-95.2016.404.7000), conforme 

preconiza o artigo 337, CPP, uma vez que não poderão mais ser utilizados para 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 336, CPP. 

 

Neste sentido, e ainda com referência ao item ii supra, foi 

juntado aos autos comprovante de transferência do valor de R$ 2.000.000,00 

estabelecido a título de fiança, transferidos da conta bancária Banco 033, ag. 1560, 

c/c 010000513 para a conta judicial indicada, devendo ser restituídos tais valores 

mediante atualização para a conta bancária de origem. 

 

A partir do quanto exposto, é a presente para requerer a (i) 

seja declarada judicialmente a extinção da punibilidade de Ildefonso Colares Filhos 

nos autos da ação penal nº 5046120-57.2016.4.04.7000; (ii) o desbloqueio da 

totalidade dos valores então pertencentes ao Sr. Ildefonso Colares Filho e constritos 

judicialmente nos autos da Medida Cautelar nº 5073475-13.2014.404.7000; (iii) a 



	 	

																												 	

 
restituição mediante transferência para conta bancária de origem dos valores 

atualizados pagos a título de fiança nos autos da Medida Cautelar nº 5030591-

95.2016.404.7000. 

 

Termos em que, 
Pede deferimento. 
 

São Paulo e Curitiba, 26 de janeiro de 2018. 

 

Eduardo Sanz      Caroline Braun 
OAB/PR 38.716     OAB/SP 246.645 


