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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 14.ª VARA CRIMINAL FEDERAL 
DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ. 
 
 

Autos: 5002951-83.2017.4.04.7000     URGENTE 

 

 

    CARLOS CESAR, brasileiro, casado, servidor público federal, CPF 285657389-
49, residente e domiciliado na Rua Guilherme Pugsley, 2627, apartamento 12b, Curitiba, 
Paraná, por intermédio de seu defensor abaixo assinado, com fulcro nos artigos Arts. 317, 318 
e 319 do Código de Processo Penal, vem perante este Juízo, apresentar a devida 
JUSTIFICATIVA e requerer a CONVERSÃO de PRISÃO PREVENTIVA em PRISÃO 
DOMICILIAR, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos: 

  
     DOS FATOS 
    O requerente, com 62 anos de idade, encontra-se preso preventivamente por 
ordem deste Douto Juízo, desdo o dia 17 de março de 2017. 
 
    Sabe-se que, desde a prisão, o requerente é portador de diversas 
comorbidades, tanto é que além dos documentos médicos comprobatórios ora juntados, 
constatou-se também que no período que já se encontrava recolhido na Casa de Custódia de 
São José dos Pinhais, mais precisamente no dia 21 de março, ás 19:30 horas, foi transferido 
por motivo de emergência médica, para o Complexo Médico Penal, tendo em vista o 
agravamento de suas condições de saúde. (doc.anexo) 
  

     DA JUSTIFICATIVA 
    Como dito, o acusado é portador de diversas doenças, e desde ano de 2012 
vem sendo submetido a tratamento médico especializado, tanto para amenizar os sintomas, 
como também para não permitir o agravamento de sua saúde.   
 
    O requerente é portador de Hipertensão arterial (CID 110), Dislipidemia 
(E784).(doc.anexo) 
 
    Apresenta também Apnéia Obstrutiva durante o Sono, sendo necessário o 
uso diário de equipamento para reduzir a pressão respiratória ou mesmo corrigir eventuais 
obstruções respiratórias. (doc.anexo) 
 
     Esse dispositivo previne o colapso da via aérea superior, exercendo uma 
pressão adequada que impossibilita o  ”fechamento” das vias aéreas durante o período de sono, 
normalizando assim o risco de mortalidade.  
  
    Não bastassem as comorbidades acimas relacionadas, o requerente é portador 
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de Spondilite Anquilosante (M45), doença inflamatória crônica, infelizmente incurável, e que 
afeta diretamente as articulações do esqueleto axial, especialmente as da coluna, quadril, 
joelhos e ombros.  
 
    A enfermidade denominada Spondilite Anquilosante já esta acarretando 
inclusive o agravamento de apnéia durante o sono, que consiste na repentina interrupção da 
respiração, ocasionando sério prejuízo ao regular funcionamento do sistema cardíaco do 
requerente, tratando-se portando de uma complicação que pode produzir inclusive morte 
súbita. 
 
     Ademais, a existência desta doença crônica grave autoimune deformante, 
localizada na coluna vertebral é também motivo de preocupação adicional severa, pois, como 
no caso, que compromete a coluna cervical, pode também produzir morte súbita por 
compressão do bulbo. 
 
      Segundo informações repassadas pelos médicos assistentes do ora requerente, 
existe também a presença de Dislipidemia (E784), que trata-se de uma alteração do 
metabolismo dos lipídios, que impõe ao requerente a prescrição de medicamentos e dieta 
alimentar diferenciada por toda a vida, é uma condição bioquímica que agrava a sua 
hipertensão arterial, sendo refratária a qualquer tratamento. 
 
    As condições clínicas que foram repassadas a este defensor pelos médicos 
assistentes do ora requerente são motivos permanentes de preocupação, o que possibilita 
requerer a Vossa Excelência, A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA 
COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS FATOS ACIMA RELATADOS.  
 
    Independente das situações ora aventadas, o requerente também necessita de 
permanente assistência respiratória fisioterápica, afim de que, seu comprometimento cardio 
vascular não fique agravado pela possibilidade concreta de complicações de sua saúde caso 
permaneça em ambiente prisional.  

 
    DO DIREITO 
    Encontra-se, pois, o amparo necessário ao deferimento da substituição da prisão 
preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do Art. 318, Inciso II, do Código de Processo 
Penal, que admite o recolhimento do acusado ou indiciado em sua residência quando 
demonstrada a necessidade permanente de cuidados médicos, o que ocorre "in casu". Estando, 
também, presente a prova inequívoca e idônea dos requisitos autorizadores para substituição, 
nos moldes do Art. 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
 
    Neste mesmo sentido, está demonstrada a justificativa legal para aplicação da 
prisão domiciliar, bem como a constatação de doença grave que é requisito essencial na lei 
vigente. 
 
 
    Desde já o requerente coloca-se a disposição deste Douto Juízo 
para ser submetido a perícia médica, onde restará comprovado todas as 
situações ora apontadas, tempo em que, se indica como assistente técnico, 
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Dr. Francisco M.R. Moraes Silva, CRM 1558 PR. 
 
  

DO PEDIDO 
 
Isto posto, requer a Vossa Excelência, em Caráter Liminar, devido a Urgência:  
 

a) A Conversão da Prisão Preventiva em PRISÃO DOMICILIAR ao Requerente, nos 
moldes do Art. 317, 318 e 319, do Código de Processo Penal, reiterando que fixa 
residencia há mais de 10 anos na Rua Guilherme Pugsley, 2627, apartamento 12b, 
Curitiba. 

 
b) A Realização de Perícia Médica especializada para comprovação dos fatos acima 

narrados. 
 
 
 
 
 
Termos em que,  
 
Pede Deferimento. 
 
 
 
Curitiba, 23 de Março de 2017. 
 
 
 
 

Marden Maués 
OAB/PR 26717 
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