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          Vieram os autos conclusos após a apresentação de parecer pelo Ministério Público
(fl. 614), bem assim de nova manifestação defensiva (fls. 618/625), em que formula 
quesitos complementares.
 
          Inicialmente, colhe-se do laudo pericial que, a despeito do incontroversoquadro
de saúde do reeducando, ele não exige cuidados que não possam ser prestados
intramuros, ainda que com recurso à rede pública ou privada de saúde (fl. 599).
 
          Além disso, o relatório médico de fl. 604, subscrito por médica atuante no CDP,
revela que já há ciência quanto a todos os males que acometem o sentenciado, tendo
sido dado o encaminhamento adequado, inclusive no que se refere ao acompanhamento
por fisioterapeuta, administração dos medicamentos e instituição de dieta pertinente.
 
          Isso não bastasse, foram prestadas pela direção do estabelecimento prisional
informações juntadas à fl. 611, que dão conta da possibilidade de instalação de suportes
e barras  de proteção na cela do reeducando; das plenas condições de acessibilidade
para cadeirantes e indivíduos com restrição de mobilidade; da existência de
acompanhantes para as necessidades de higiene pessoal de tais indivíduos; e, por fim,
da existência de dietas diferenciadas e específicas para indivíduos hipertensos.
 
          Somem-se a estas as informações prestadas às fls. 523/524, reveladoras de que o
CDP conta com ambulância de pronto atendimento à disposição do Núcleo de Saúde da
unidade.
 
          Tudo isso revela de maneira mais segura que, ao menos nessa análise inicial, o
sentenciado encontra-se bem amparado no sistema carcerário do Distrito Federal.
 
          Contudo, ainda não vieram aos autos as respostas aos quesitos iniciais da Defesa,
que, na data de hoje, formulou outros 32 (trinta e dois) questionamentos
complementares, sem prejuízo dos 18 (dezoito) inicialmente apresentados.   
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          Assim, considerando que a) a decisão definitiva acerca do pedido de prisão
domiciliar depende do pleno esclarecimento dos pontos levantados pela defesa,
possibilitando-lhe, assim, a impugnação do laudo apresentado pelo IML; b) que nada
indica que o sentenciado esteja sob risco de saúde ou submetido a tratamento
degradante, mas sim, que, ao reverso, vem recebendo todos os cuidados de que
necessita, inclusive no que se refere à sua locomoção; e, c) que, como consta da
certidão retro, os profissionais do IML estão em regime de plantão, o que inviabiliza a
resposta imediata aos 40 (quarenta) quesitos formulados, relego a decisão acerca da
prisão domiciliar para momento posterior às elucidações pertinentes e às eventuais
impugnações a serem feitas pela Defesa, ficando mantidas, em todos os termos, com
adição dos presentes fundamentos, a decisão de fls. 537/541.
 
          Oficie-se ao IML e à direção do estabelecimento prisional com cópias dos novos
quesitos, a serem respondidos conforme digam respeito às atribuições de um ou de outro
órgão, ressalvada a possibilidade de apenas reiterarem informações já prestadas,
quando suficientes para a resposta a um quesito ou outro. Assino, para tanto, o prazo de
10 dias.
 
          Solicite-se no expediente dirigido ao CDP, ainda, que, desde logo, sejam adotadas
as providências mencionadas à fl. 611, em especial no que se refere à instalação de
suportes e barras de proteção na cela do sentenciado em epígrafe.
 
          Sobrevindo as respostas, intimem-se novamente as partes para ciência e eventual
impugnação.
 
          Tudo feito, voltem conclusos para decisão.
 
          Intimem-se. Cumpra-se.
 
          Confiro força de ofício à presente decisão .
 
         
 
 
 
                                                                                                                                              

       Distrito Federal, 27 de Dezembro de 2017.
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