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Ao
Exmo. Sr.
Ministro Teori Zavascki
Relator do HC 136.223
2ª Turma do Supremo Tribunal Federal
Brasília  DF

Sr. Relator,

Curitiba, 07 de dezembro de 2016.

Relativamente ao habeas corpus acima identificado, paciente José
Carlos Costa Marques Bumlai, venho informar o que segue.
Encaminho em anexo a decisão proferida nesta data na qual,
apreciando requerimentos das partes, entendi, com todo o respeito, que José Carlos
Costa Marques Bumlai não se enquadra, por sua situação atual de saúde, na
hipótese do inciso II do art. 319 do CPP, motivo pelo qual não teria direito ao
benefício da prisão em recolhimento domiciliar.
Imprimi à decisão efeitos meramente declaratórios em vista da
respeitável liminar concedida no presente habeas corpus em 17/11/2016.
Então, o paciente remanesce, na prática, em prisão domiciliar por
força da liminar e até o julgamento do habeas corpus em questão, para,
respeitosamente, confirmar ou infirmar o benefício.
A respeito das razões deste Juízo remeto à referida decisão que segue
por cópia, além de outras relevantes, laudos e pareceres médicos que instruem os
autos.
Era o que tinha a informar.
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701481117753710620088745056795&evento=7014811177537106…

1/2

08/12/2016

Evento 506  OFIC1

Cordiais saudações,

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de
2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
700002784981v3 e do código CRC 0dfc9320.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 07/12/2016 17:30:13
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