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Proc. n° 5056156-95.2015.404.7000 

 

JOSÉ CARLOS BUMLAI, por seus advogados, nos autos do procedimento 

em referência, vem à presença de V. Exa. expor e requerer o que segue. 

 

Antes de ser preso preventivamente na 21ª fase da Operação Lava-Jato, o 

peticionário estava realizando acompanhamento médico regular em virtude de 

diversos problemas de saúde diagnosticados nos últimos anos, entre eles o glaucoma.  

 

Além de confirmar tal informação, no último dia 11 de janeiro, o médico da 

família indicou a extrema necessidade de realização de exames para investigar o 

episódio de sangramento de urina ocorrido na carceragem da Polícia Federal de 
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Curitiba, bem como a necessidade de realização de fisioterapia para tratar a 

osteoartrose do requerente (evento 135 OUT 3). 

 

Ocorre, no entanto, que nos últimos dias o peticionário tem apresentado 

novamente sintomas de prurido, irritação e baixa acuidade visual. Sinais que, 

considerando o histórico médico do requerente, indicam a probabilidade de novo 

quadro de glaucoma.  

 

É importante salientar que o não tratamento dessa doença pode trazer sérias 

conseqüências a seu portador, inclusive a cegueira. Bem por isso é que o médico 

pessoal do requerente solicitou a realização de exames para possibilitar o diagnóstico 

da possível enfermidade relacionada aos sintomas mencionados, conforme doc. 

anexo. 

 

Ademais, último dia 29 de janeiro, em razão de alterações no quadro de saúde 

do peticionário constatadas nos exames feitos no dia 12 de janeiro, foi apresentado 

novo requerimento para realização de exames complementares (evento 147), mas até 

o presente momento tal pedido não foi apreciado. 

 

Ora, MM. Juiz, como é cediço, a Lei de Execuções Penais dispõe que quando 

o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica 

necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do 

estabelecimento (art. 14, §2°, Lei 7.210).  

 

Diante disso, e a presente para requerer a apreciação da petição apresentada 

no último dia 29 de janeiro, bem como a autorização desse D. Juízo para novo 

deslocamento ao Hospital Santa Cruz, localizado na Avenida do Batel, n° 1889, 

Bairro Batel, Curitiba, para a realização de exames essenciais à  garantia de sua 
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integridade física, sem prejuízo do atendimento a eventual prescrição médica que se 

faça necessária após análise dos resultados. 

 

Pede deferimento. 

 

De São Paulo para Curitiba, 5 de fevereiro de 2015. 
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