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DECISÃO

Trata-se de pedido de reconsideração apresentado contra decisão de minha 

lavra (fls. 167/169) por meio da qual indeferi o pedido liminar no presente habeas 

corpus. 

 Na oportunidade, a defesa junta novo laudo psicológico do filho da paciente, "

cuja conclusão é pelo diagnóstico de que a criança de cinco anos padece de 

Transtorno de Ansiedade Generalizada,  decorrente da ausência da mãe, a impor 

prejuízos emocionais a sua saúde mental e pleno desenvolvimento" (fl. 192). 

Apresenta também laudo médico pediátrico, "dando conta de que a criança se 

encontra na iminência de sofrer nova crise decorrente da síndrome hemolítico-urêmica, 

grave enfermidade que o acomete e que exige constante acompanhamento médico" (fl. 

192). 

Requer, assim, a reconsideração da decisão liminar, para que seja revogada a 

prisão preventiva da paciente, ainda que mediante a imposição de medidas alternativa

s, incluindo a prisão domiciliar.

É o relatório.

Decido.

Nada a reconsiderar. 

Consoante ressaltado na decisão indeferitória da liminar,  o pleito de prisão 

domiciliar em razão da paciente ser mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, 

nos termos dos arts. 318, V e 318-A, do CPP, não foi objeto de análise pelo Tribunal de 

origem, não podendo ser conhecido por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de 
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supressão de instância.

Ressalte-se que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia, verifiquei que, em 30/09/2020, o desembargador relator proferiu decisão, 

que ora faço juntar, anulando as determinações exaradas pela Juíza plantonista de 

primeiro grau, levantando o sigilo do feito, bem como assim asseverando quanto aos 

pedidos de prisões  domiciliares:
 

"II – DA AUSÊNCIA DE PEDIDOS DE PRISÕES 
DOMICILIARES 
 
Ainda, segundo constam nas decisões proferidas pela 
Magistrada plantonista, haveria pedidos de substituição 
das prisões preventivas por prisões domiciliares. 
 
Assim não verifiquei. 
 
Às fls. 292-3 e 295-6, os investigados Glaucione Maria 
Rodrigues Neri e Daniel Neri de Oliveira, representados 
pelos mesmos causídicos, apenas formularam pedido de 
prisão especial, salientando que em Cacoal haveria 
alojamento compatível com essas características, fazendo 
referência expressa ao art. 295 do CPP – que alude a 
prisão especial. 
 
Após o impróprio deferimento (já analisado no Item 
anterior), às fls. 299-300, 320 e 321, os investigados 
Gislaine Clemente, Marcito Aparecido Pinto e Luiz Ademar 
Schock pleitearam a mesma providência, valendo-se, 
todos, do mesmo dispositivo legal (art. 295 do CPP) e com 
redação de petição bastante semelhante ao daqueles 
mencionados no parágrafo anterior. 
 
Portanto, em nenhum dos pedidos dos investigados há 
efetivamente pedido de prisão domiciliar, mas mero 
pedido de inserção dos acusados, pelas suas 
condições funcionais, em cela ou prisão especial. 
 
Na data de hoje (30/9) despachei nos autos de Petição 
Criminal n.º 0807637-82.2020.8.22.0000 (pedido de prisão 
domiciliar formulado por Marcito Aparecido Pinto) e 
0807636-97.2020.8.22.0000 (pedido de prisão domiciliar 
formulado por Gislaine Clemente, Luiz Ademir Schock, 
Glaucione Maria Rodrigues Neri e Danil Neri de Oliveira), 
determinando a remessa ao Ministério Público, a 
corroborar que no feito da cautelar não havia pedidos 
dessa ordem a impor qualquer análise por este 
Tribunal e muito menos pela Juíza plantonista de 
Primeiro Grau" (ver decisão anexa).

 
 

Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 

Tendo em vista a injustificada demora na prestação das informações solicitadas, 
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e verificado não haver mudança na situação prisional da paciente, mediante consulta 

ao conteúdo dos autos no site do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, tornada 

possível em razão da decisão que levantou o sigilo do feito, determino sejam os autos 

encaminhados ao Ministério Público Federal para parecer.

Publique-se.

Intimem-se. 

 
           Brasília, 28 de outubro de 2020.

Joel Ilan Paciornik 
Relator
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