
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA 

FEDERAL DE CURITIBA – PARANÁ. 

Pedido de Quebra de Sigilo nº 5086273-06.2014.404.7000 

 

 

 

URGENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  NESTOR CUÑAT CERVERÓ, já qualificado nos autos em 

epígrafe, vem, respeitosamente, por seu Advogado adiante assinado, com 

fundamento no art. 5º, inc. XXXIV, letra “a” da Constituição Federal e no art. 41, 

inciso VII, da Lei nº 7.210/84, informar e requerer o que segue: 

 

  O peticionário está preso preventivamente desde 14/1/15, fazendo 

uso constante de medicação controlada na custódia. Ocorre que, além da 

medicação, em decorrência do seu transtorno psicótico (F32.2 pela CID10, 

depressão maior), o indiciado precisa de acompanhamento médico para dar 

continuidade ao seu tratamento, especialmente, de consultas semanais com 

psicólogo, conforme documentos em anexo. 

  Frise-se, que a doença psicótica do peticionário exige que seja 

feito tal acompanhamento, conforme as declarações prestadas pelos médicos 

que o atendem (anexo). 
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  É cediço que o tratamento psicótico de custodiados tem previsão no 

art. 41, inciso VII, da Lei nº 7.210/84 que diz: 

 

Art. 41 - Constituem direitos do preso: 

VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e 

religiosa; 

 

  Ainda, vale o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

sobre o tema: 

 

Habeas corpus. Execução penal. Exame criminológico. Lei nº 

10.792/03. Progressão de regime prisional. Decisão devidamente 

fundamentada. Reexame do cotejo fático-probatório. 

Inadmissibilidade. Precedentes. Writ denegado. 

Acompanhamento psicológico por profissional habilitado 

disponibilizado pelo Estado. Direito do preso legalmente 

assegurado. Artigo 41, inciso VII, da Lei nº 7.210/84. 

Precedente. Ordem concedida de ofício para esse fim. 1. Não 

configura constrangimento ilegal, a amparar pedido de habeas 

corpus, decisão que, de forma fundamentada, determina a 

realização de exame criminológico. 2. Concluir de forma 

contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria 

atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão 

demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, 

inviável nesta via processual. 3. Writ denegado. 4. É 

fundamental que o Estado ofereça as necessárias condições ao 

paciente, disponibilizando profissional de psicologia para 

realizar o seu regular acompanhamento, por se tratar, 

inclusive, de um direito ao preso, consagrado no art. 41, inciso 
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VII, da Lei nº 7.210/84. 5. Ordem concedida, de ofício, para 

esse fim. 1 

 

  Fala também sobre o assunto GUILHERME DE SOUZA NUCCI: 

  

“26. Modalidades de Assistência: ao preso, parece-nos 

cabíveis todas as formas indicadas nos incisos I a VI, do art. 

11, desta Lei, respeitando-se, naturalmente, a sua convicção 

íntima (...) Eventualmente, se necessárias, a assistência à 

saúde e a educacional. (...). 2” 

 

  Destaca-se que na data de hoje, o peticionário teve uma crise de 

ansiedade com alta de pressão arterial, sendo inclusive atendido pelo SAMU 

(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na carceragem da Polícia 

Federal, conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, fato 

que ressalta ainda mais a necessidade de acompanhamento psicológico. 

 

  Diante do exposto, requer seja autorizado o tratamento 

psicoterapêutico com a maior brevidade possível. 

Pede-se deferimento. 

Curitiba, 4 de fevereiro de 2015. 

 

 

Edson Ribeiro, OABRJ n.º 46.837 

                                                 
1 STF – 1º T – HC n.º 112540 RS – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – J. 19/6/12 - DJe-155 DIVULG 7/8/12. 

Destacamos. 
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais comentadas, 4ª ed. rev. atual e ampl., São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 444-445. Destacamos. 


