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 BRANISLAV KONTIC, 

qualificado às folhas e investigado, nos autos do Inquérito 

Policial em epígrafe, cujos trâmites se dão sob controle de 

legalidade desse douto Juízo, vêm, por seus advogados infra-

assinados, a Vossa Excelência, para expor, ponderar e requerer 

o seguinte: 

 1 – Como amplamente 

divulgado pelos meios de comunicação social (cf. 

documentação anexa), o Requerente atentou contra a própria 

vida enquanto se achava no cárcere da Superintendência 
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Regional do Departamento de Polícia Federal do Paraná, 

mediante a ingestão de medicamento antidepressivo em 

dosagem potencialmente letal, circunstância, aliás, que já é de 

conhecimento desse Juízo. 

 2 – Consoante comprovam os 

inclusos documentos, o Requerente apresenta grave quadro 

patológico ansioso e depressivo (Cid 10 F 41,2), moléstia de 

que padece há longos anos. 

 3 – A propósito, o médico 

psiquiatra que o acompanha de há muito, Dr. Ricardo Prado 

Pupo Nogueira atestou que: 

 

 

O Sr. Branislav Kontic me 

procurou pela primeira vez na 

data de 29 de novembro de 

1996 com quadro de 

ansiedade. Foi medicado com 

Pamelor no inicio 10mg ao dia 

e depois, 30mg ao dia. O 

quadro foi revertido e meu 

ultimo contato com ele foi em 

24 de junho de 1997 quando 
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ele usava apenas 10mg do 

Pamelor.  

Só fui procurado novamente 

por ele agora em 29 de maio 

de 2015 com quadro ansioso 

e depressivo (Cid 10 F 41,2). 

Introduzi novamente o 

Pamelor que tinha sido 

eficiente na primeira situação, 

e a dose foi sendo aumentada 

ate 50mg. Dose essa que até 

então nunca tinha sido usada 

com ele, evidenciando um 

quadro mais grave. Meu 

ultimo contato com ele foi em 

08 de setembro de 2016.  

São Paulo 06 de outubro de 

2016. 

Prof. Dr. Ricardo Prado Pupo 
Nogueira 

 
(cf. doc. inlcuso) 
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 4 – A psicóloga Dra. JANICE 

RECHULSKI, de sua parte, atestou que: 

 

 

A quem possa interessar. 

Atesto, que Branislav Kontic 

encontra-se em processo 

terapêutico comogi há doze 

anos. Buscando auto-

conhecimento para melhor 

lidar com aspectos asiogenos 

e depressivos. 

Sendo assim, a situação atual 

em que se encontra tende a 

potencializar os aspectos de 

dor e morte. 

Janice Rechulski 

CRP 8497 

 
(cf. doc. anexo) 

 

 

 5 – Diante do preocupante e 

crônico quadro clínico retratado nos pareceres médicos, teme-
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se que o Requerente, nas condições em que se encontra, 

possa vir a ser, novamente, levado ao estado de anulação de 

seus instintos básicos. 

 6 – Eis porque, diante dessa 

angustiante e dramática situação – notadamente para si 

próprio e para seus familiares –, se não por outras, ainda que 

seja por razões humanitárias, requer-se, com fundamento nos 

artigos 318, inciso II, do Código de Processo Penal, seja a 

prisão preventiva a que se acha submetido substituída por 

prisão domiciliar, em que poderá ser submetido ao tratamento 

que lhe vinha sendo dispensado, por profissionais 

especializados e sem ônus para o Erário; 

 7 – A jurisprudência sobre o 

tema: 

 

 

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO 

REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILI-

AR HUMANITÁRIA. 

É admitida a concessão de prisão 

domiciliar humanitária ao 

condenado acometido de doença 

grave que necessite de 

tratamento médico que não possa 

ser oferecido no estabelecimento 
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prisional ou em unidade hospitalar 

adequada. 

 
(STF – EP 23 AgR/DF) 

 

 

 No mesmo sentido: EP 1 

PrisDom-AgR / DF - DISTRITO FEDERAL  

 

 

HABEAS CORPUS. PACIENTE 

IDOSO CONDENADO POR 

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 

PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA 

PARA PRISÃO DOMICILIAR EM 

RAZÃO DO PRECÁRIO ESTADO DE 

SAÚDE DO DETENTO. 

 

O fato de o paciente estar 

condenado por delito tipificado 

como hediondo não enseja, por si 

só, uma proibição objetiva 

incondicional à concessão 

de prisão domiciliar, pois a 

dignidade da pessoa humana, 

especialmente a dos idosos, 

sempre será preponderante, dada 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=23&classe=EP-AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M�
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1&classe=EP-PrisDom-AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M�
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1&classe=EP-PrisDom-AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M�
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a sua condição de princípio 

fundamental da República (art. 1º, 

inciso III, da CF/88). Por outro 

lado, incontroverso que essa 

mesma dignidade se encontrará 

ameaçada nas hipóteses 

excepcionalíssimas em que o 

apenado idoso estiver acometido 

de doença grave que exija 

cuidados especiais, os quais não 

podem ser fornecidos no local da 

custódia ou em estabelecimento 

hospitalar adequado. 

 
(STF – HC 83358/SP) 

 

 

 8 – Acresce, a tudo isso, que 

se trata o Requerente de sociólogo, professor da Universidade 

de São Paulo, pessoa absolutamente pacífica e sem qualquer 

registro criminal em seu passado. 

 Nestes termos, j. a presente, 

documentação anexa e, 

 P. Deferimento. 

                                                       SP/Curitiba, 7 de outubro, 2016. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=83358&classe=HC&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M�
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                                                    José Roberto Batochio, advogado. 

        OAB/SP nº 20.685 

 

                                          Guilherme Octávio Batochio, advogado. 

  OAB/SP nº 123.000 


