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EXMO. SR. MINISTRO RELATOR DO HABEAS CORPUS  N° 136.223 

EM TRÂMITE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

(MIN. TEORI ZAVASKI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIELLA MEGGIOLARO e CONRADO DE ALMEIDA PRADO, 

impetrantes do habeas corpus em referência, vêm a presença de V. Exa. informar e 

requerer o que segue. 

 

1. Desde que colocado em regime de prisão domiciliar em razão da descoberta 

do câncer de bexiga e após ter se submetido à cirurgia de urgência para 

revascularização do miocárdio, JOSÉ CARLOS BUMLAI vem sofrendo diversos males, 

tais como hematúria, dores no corpo, nas articulações e ao urinar, dificuldades 

respiratória e de locomoção, tontura e, nos últimos dias, febre intercorrente.  

 

Todos esses sintomas já vinham sendo sistematicamente informados ao D. 

Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba desde muito antes da decisão que determinou 

seu retorno ao Complexo Médico Penal em Pinhais (cf. dossiê anexo, doc. n° 1), mas 

o quadro do paciente, inegavelmente, se agravou desde então. 
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Afinal, a simples notícia de que terá que voltar a cumprir prisão preventiva em 

regime fechado causou-lhe forte abalo emocional, o que contribuiu para que seu 

estado físico, já bastante debilitado, ficasse ainda mais vulnerável. Assim é que, desde 

o dia 10 de agosto
1
, os sintomas que o acometem tem se tornado mais frequentes, 

inclusive com a necessidade de consultas médicas de emergência
2
. 

 

2. Não obstante isso e, mesmo diante de recomendação médica para que fosse 

internado
3
, JOSÉ CARLOS BUMLAI – em mais um gesto de total disposição a atender 

às solicitações das autoridades – compareceu, na data de ontem, à sede da 

Superintendência da Polícia Federal em São Paulo a fim de prestar esclarecimentos 

sobre mais uma investigação decorrente da Operação Lava-Jato (doc. nº 3). 

 

Tal fato, por si só, já demonstra que o paciente não apresenta nenhum risco à 

ordem pública nem tampouco oferece qualquer óbice à aplicação da lei penal. 

 

Aliás, a maior prova de que seu encarceramento é prescindível é a própria 

determinação do D. Juízo de primeiro grau para que retorne ao CMP com data 

marcada, não havendo nenhum indicativo concreto de que ele possa oferecer qualquer 

perigo ao processo que, inclusive, aguarda no momento proferimento de sentença.  

 

3. Com efeito, conforme resultados parciais dos exames realizados antes e 

durante sua internação, foi constatada significativa alteração no nível de “proteína c-

reativa plasma” no paciente, o que indica quadro de “infecções graves” (doc. n° 4).  

 

                                              
1
. Data em que foi proferida a decisão pelo D. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba determinando o 

retorno ao cumprimento de prisão preventiva em regime fechado.  
2
. Todas elas precedidas de pedido de autorização ao Juízo de primeiro grau.   

3
. O que efetivamente acabou ocorrendo nesse mesmo dia, encontrando-se o paciente no HOSPITAL 

SÍRIO LIBANÊS sem previsão de alta para investigação de quadro infeccioso ainda não definido, conforme doc. 

n° 2.  
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Assim, considerando a permanência de JOSÉ CARLOS BUMLAI no hospital, 

hoje, o MM. Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba determinou nova data para seu 

retorno ao Complexo Médico Penal, adiando sua  apresentação à Polícia Federal de 

Curitiba para o dia 30 de agosto (doc. n° 5), o que, mais uma vez, aponta a 

desnecessidade da prisão e, com todo respeito, a incongruência da r. decisão.  

 

4. Assim, diante de todos esses fatos, bem como do estado indiscutivelmente 

debilitado do paciente, reforçados encontram-se o fumus boni iuris e o periculum in 

mora a justificar a concessão, em caráter liminar, do pedido de liberdade constante do 

presente writ ou, alternativamente, de substituição da prisão por cautelar menos 

gravosa – como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica.  

 

 A aplicação de qualquer uma dessas medidas, justas e adequadas à situação do 

paciente, permitirá que ele possa continuar cuidando dignamente de sua saúde.  

 

Pede deferimento. 

 

 De São Paulo para Brasília, em 18 de agosto de 2016. 

 

 

 
DANIELLA MEGGIOLARO 

OAB/SP 172.750 

CONRADO G. DE ALMEIDA PRADO 

OAB/SP 303.058 
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