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DESPACHO/DECISÃO

1. Após a remoção emergencial do denunciado Sergio Cunha
Mendes a hospital particular na tarde de ontem, foram anexadas aos autos as
seguintes informações:

Evento 96: O delegado de polícia federal  Igor Romário de
Paula informou que, por recomendações médicas, houve a remoção
emergencial pela equipe do SAMU do custodiado ao Hospital Santa Cruz
nesta capital, onde teria sido diagnosticada uma calcificação em um dos



rins. Informou ainda que a equipe médica estaria elaborando laudo para que a
defesa pudesse solicitar autorização para internação do custodiado, e que a
polícia Federal o estaria acompanhando no estabelecimento hospitalar.

Evento 98: Foi anexado aos autos atestado médico de lavra do
Dr. Ari Adamy Junior confirmando os problemas renais, indicando ainda
a necessidade de tratamento cirúrgico bem como de internamento por
período indeterminado.

Evento 101:  A defesa do custodiado pugnou pela autorização
do juízo para que o custodiado permaneça internado no hospital para o qual
foi removido  e realize a cirurgia indicada, sendo seu retorno à carceragem
da polícia federal condicionado à alta médica. Requereu também, por razões
humanitárias, que a esposa do custodiado seja autorizada a permanecer em
sua companhia no hospital.

Decido.

Demonstrada por questões de saúde a necessidade de
internamento para realização de intervenção cirúrgica, cabe a esta
magistrada autorizar a permanência do custodiado no hospital para o qual foi
removido pelo prazo necessário ao tratamento médico emergencial que o
caso requer.

No período de internação fica autorizado, excepcionalmente e
por questões humanitárias, que a esposa do custodiado permaneça em sua
companhia, sob crivo e controle da Polícia Federal segundo for entendido
como necessário à segurança da guarda e da escolta. Fica ainda autorizada,
também mediante controle da escolta, a visita dos defensores e outros
parentes do custodiado.

Fica proibido o uso por Sérgio Cunha Mendes de aparelhos de
telefone ou de outros meios de comunicação como internet. Por este
motivo, poderá a escolta restringir, dentro do quarto em que se encontra
o custodiado, o uso desdes aparelhos pela esposa, defensores e parentes.

Como os documentos médicos apresentados até o momento
não especificaram o prazo necessário para internação ou a duração do
tratamento, determino que seja apresentado a este juízo, na próxima
segunda-feira (19.01.2015), relatório completo do acompanhamento
realizado até o momento. Neste relatório deverá ser indicado ainda, na
medida do possível, o prognóstico para alta hospitalar, informando acerca da
possibilidade, por questões médicas, para remoção do custodiado ao
Complexo Médico Penal do Estado para finalização do tratamento,
considerando os custos gerados aos cofres públicos pela escolta em
hospital particular. Para tanto, determino que a Secretaria contate
diretamente o hospital Santa Cruz solicitando auxílio ao juízo.

Juntados aos autos exames, laudos e atestados médicos
referentes ao custodiado, determino que a Secretaria atribua sigilo nos
documentos de forma a preservar sua intimidade, permitindo acesso
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somente às partes (MPF, polícia  e advogados).

Por fim, para não tumultuar a presente ação penal, determino
que a Secretaria instaure expediente em apenso aos presentes autos,
trasladando todos os documentos, petições e decisões referentes ao
problema de saúde do custodiado Sergio Cunha Mendes.

Devidamente instruído os novos autos, intime-se a defesa,
o MPF e a Polícia Federal - para ciência e providências cabíveis.

2. Intime-se ainda, com urgência, o MPF para que se
manifeste quanto à certidão negativa do evento 84  e certidão do evento 100.
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