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PROCESSO: 1002318-73.2020.4.01.3200 
CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) 

POLO ATIVO: JOSE MELO DE OLIVEIRA 
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DECISÃO

 
  
 

                               
 

Trata-se inicialmente de pedido de revogação da medida de monitoramento
por tornozeleira eletrônica, apresentado pela defesa de JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e
EDILENE GONÇALVES GOMES DE OLIVEIRA, originariamente nos autos 867-
98.2018.401.3200 (ID 416553885).
 

Os requerentes alegam, em síntese, que a instrução processual já está
avançada e que diante disso não mais se faz necessário o uso da tornozeleira eletrônica.
Argumentam ainda que foram infectados pela Covid19, necessitando realizar exames
mais minuciosos, incluindo ressonância magnética, que não pode ser realizado junto com
a tornozeleira.
 

Nova manifestação dos requerentes em ID 416708886, reiterando o pedido
de revogação do monitoramento, sob o argumento do quadro de saúde de EDILENE
OLIVEIRA, que inspiraria cuidados adicionais e a realização de exames complementares.
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Parecer ministerial em ID 419069910, opinando em favor da suspensão
temporária do monitoramento em face do estado de saúde dos requerentes.
 

É o relatório. Decido.
 

Inicialmente, quanto ao pedido de revogação do monitoramento eletrônico,
em atenção à decisão de requerimento semelhante feita pela defesa de EDILENE
OLIVEIRA nos autos 14698-53.2017.4.01.3200, mantenho a decisão de ID 182080346
por seus próprios fundamentos.
 

Por outro lado, a defesa de EDILENE apresentou requisição de exames de
imagens, o que não é possível fazer com o uso da tornozeleira eletrônica. O direito à
saúde precisa ser preservado para todos e as requisições de exames justificam a retirada
da tornozeleira.
 

Desta forma, no papel de fiscalizador das medidas cautelares impostas pelo
TRF-1, e tendo em vista a comprovada necessidade de realização de exames que não
podem ser efetuados com o uso da tornozeleira eletrônica, DEFIRO a suspensão da
medida de monitoramento eletrônico imposta em face de EDILENE GONÇALVES
GOMES DE OLIVEIRA.
 

A defesa deverá informar data e horário de realização dos exames, de forma
a possibilitar a comunicação à SEAP para a retirada da tornozeleira eletrônica e sua
posterior colocação.
 

Intime-se a defesa dos requerentes.
 

Manaus, na data de assinatura.
 

 
 

ANA PAULA SERIZAWA SILVA PODEDWORNY
 

Juíza Federal
 

 
 
 
 
 
 
MANAUS, 25 de janeiro de 2021. 
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