
PROCESSO CRIMINAL
Proc. nº

“Ninguém  vê  onde
chegamos.  Os  assassinos
estão  livres,  nós  não
estamos.”  (O  Teatro  dos
Vampiros. Legião Urbana)

MM. Juiz,

Trata-se  de  Pedido  de  Revogação  de  Prisão  Preventiva/Substituição  de
Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar  formulado por  XXXXXXX, através da Defensoria
Pública/advogado, com base na Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, e
em  razão  da  pandemia  de  Coronavírus  (COVID-19),  para  evitar  contágio  no  ambiente
prisional.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público (fls.).

Eis o relato. A manifestação.

O Ministério  Público  ofereceu Denúncia  contra  XXXXXXX  pela  prática  do  crime
previsto no art.XXXXX, do Código Penal.

Foi decretada a prisão preventiva do denunciado em __/__/___ (fls).

Pois bem.

Por ser a liberdade a regra vigente nas relações processuais, o legislador ordinário
determinou que para a decretação de prisão preventiva, espécie do gênero prisão cautelar, há
que se verificar se estão presentes os pressupostos para a decretação da preventiva, ou seja,
se são visíveis a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. 

No caso dos autos,  há provas da materialidade consubstanciada em (indicar a
prova da materialidade).

Por outro lado, indícios suficientes de autoria também existem, pois constam nos
autos (indicar os indícios de autoria). 

Presentes,  portanto,  os  pressupostos  legais  para  a  decretação  da  custódia
preventiva (fumus comissi delicti).

Da mesma forma, deve está presente o periculum libertatis, isto é, o perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado, devendo se observar a satisfação de ao menos um dos
requisitos autorizadores da custódia preventiva elencados no art.312 do CPP, quais sejam:

-  garantia da ordem pública: ordem pública é a paz social, a tranquilidade no
meio social cuja manutenção é um dos objetivos principais do Estado. Qual tal tranquilidade se
vê ameaçada, é possível a decretação da prisão preventiva, a fim de evitar que o agente,
solto, continue a delinquir. Assim, é possível a decretação da medida quando se constata que o
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agente, dada à periculosidade que ostenta, sente-se incentivado a prosseguir em suas práticas
delituosas1.

Nesse sentido, vale mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, segundo sua
publicação “Jurisprudência em Teses”, nº 32, tem entendimento que:

A  prisão  cautelar  pode  ser  decretada  para  garantia  da  ordem  pública
potencialmente  ofendida,  especialmente  nos  casos  de:  reiteração  delitiva,
participação  em  organizações  criminosas,  gravidade  em  concreto  da  conduta,
periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito
(modus operandi). (tese nº 12)

Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de
exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a
demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação
da prisão preventiva. (tese nº 14)

- garantia da ordem econômica: o conceito de ordem econômica assemelha-se
ao de garantia da ordem pública, porém relacionado a crimes contra a ordem econômica, ou
seja,  possibilita  a  prisão  do  agente  caso  haja  risco  de  reiteração  delituosa  em relação  a
infrações penais que perturbem o livre exercício de qualquer atividade econômica, com abuso
do poder econômico, objetivando a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o
aumento arbitrário dos lucros2.

- conveniência (necessidade) da instrução criminal: o objetivo é de preservar
a prova processual, garantindo sua regular produção, imune a qualquer ingerência nefasta do
agente3, ou seja, visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção da prova.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA.  PRISÃO
PREVENTIVA.  NECESSIDADE  DE  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA  E  POR
CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  SEGREGAÇÃO  CAUTELAR
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ART. 312 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. INÉPCIA
DA  DENÚNCIA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  ORDEM DENEGADA.  1.  Havendo  menção  a
situações  concretas  que se mostram necessárias  para a manutenção  da ordem
pública,  bem  como  para  a  conveniência  da  instrução  criminal,  quais  sejam,
evidente  risco  de  constrangimento  às  testemunhas  e  obstrução  à  colheita  de
provas,  encontra-se  devidamente  justificada  a  constrição  cautelar.  2.  Eventuais
condições pessoais  favoráveis  não garantem o direito  subjetivo à revogação da
custódia  cautelar,  quando a  prisão  preventiva  é  decretada  com observância  do
disposto no art. 312 do CPP. 3. Havendo estrita observância dos requisitos legais
previstos no art. 41 do Código Processo Penal, quais sejam, a exposição do fato
criminoso, narrando todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a
tipificação  dos  delitos  por  ele  cometidos,  não  há  falar  em  inépcia  da  peça
acusatória. 4. Ordem denegada. (HC 113311/RJ, Rel.Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª
T., j.18/03/2010).

1  CUNHA,  Rogério  Sanches.  PINTO,  Ronaldo  Batista.  Código  de  Processo  Penal  e  Lei  de  Execução  Penal
Comentados – artigo por artigo. Editora JusPodivm,2020,p.963. 
2  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Editora JusPodivm,2020,p.1068/1069. 

3  CUNHA,  Rogério  Sanches.  PINTO,  Ronaldo  Batista.  Código  de  Processo  Penal  e  Lei  de  Execução  Penal
Comentados – artigo por artigo. Editora JusPodivm,2020,p.973. 

2020 – O Ministério Público no fortalecimento do controle social 



-  garantia de aplicação da lei penal: a prisão preventiva deve ser decretada
quando o agente demonstrar que pretende fugir do distrito da culpa, inviabilizando a futura
execução da pena4. Assim, quando inexistente qualquer elemento que indique que o provável
autor do crime, uma vez condenado, será efetivamente compelido a cumprir pena, é possível a
decretação  de  sua  prisão  preventiva.  É  uma  forma,  portanto,  de  se  assegurar  a  futura
aplicação da pena, que será fatalmente frustrada caso, desde logo, não se prenda o agente5.

Vale  mencionar  que  o  Superior  Tribunal  de Justiça,  segundo sua publicação
“Jurisprudência em Teses”, nº 32, tem entendimento que:

A  fuga  do  distrito  da  culpa  é  fundamentação  idônea  a  justificar  o  decreto  da
custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da
aplicação da lei penal. (tese nº 1)

No presente caso, quanto aos requisitos (fundamentos) autorizadores da custódia
preventiva, observa-se a sua presença nos autos, posto que o denunciado (elencar os fatos
que se enquadram em perturbação da ordem pública ou econômica – p.ex., outros
processos em andamento, periculosidade do agente etc.;  que colocam em risco a
instrução criminal – p.ex., ameaça a testemunhas, a corréus etc.; e que fazem crer
que ele  não cumprirá  a  pena  em caso de condenação –  p.ex.fuga;  tudo  visando
demonstrar o periculum libertatis). 

Outrossim, os fatos que motivaram a prisão preventiva são contemporâneos, ou
seja, atuais e indicam a necessidade de sua manutenção (art.312,§2º, do CPP).

Neste aspecto, mais uma vez, importa mencionar  que o  Superior Tribunal de
Justiça, segundo sua publicação “Jurisprudência em Teses”, nº 32, tem entendimento que:

Os fatos que justificam a prisão preventiva devem ser contemporâneos à decisão
que a decreta. (tese nº 8)

A prisão cautelar deve ser fundamentada em elementos concretos que justifiquem,
efetivamente, sua necessidade. (tese 11)

Ademais, o crime pelo qual o denunciado é investigado é doloso e punido com pena
máxima superior a 4 (quatro) anos (art.XXXX do Código Penal), sendo portanto, cabível a
prisão preventiva (art.313,I, do CPP).

Presentes, então, os pressupostos, os requisitos e as hipóteses de cabimento da
prisão preventiva, não existindo, portanto, motivos para sua revogação.

Diante  desse  quadro,  também fica  claro  que  as  medidas  cautelares,  alternativas  à
prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais às
circunstâncias do fato e do requerente.

Quanto ao pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar com
base na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, cumpre salientar que, mesmo
diante do cenário de excepcionalidade instalado devido a pandemia do Coronavírus (COVID-
19), deve ser rechaçada a pretensão defensiva.

4  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Editora JusPodivm,2020,p.1070. 

5  CUNHA,  Rogério  Sanches.  PINTO,  Ronaldo  Batista.  Código  de  Processo  Penal  e  Lei  de  Execução  Penal
Comentados – artigo por artigo. Editora JusPodivm,2020,p.973. 
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O pedido indica que o denunciado é (idoso; diabético; hipertenso etc.) e que por
isso estaria no chamado “grupo de risco” indicado na Recomendação nº 62 do CNJ, e, por
isso, requer que sua prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar, posto que estaria
supostamente mais sujeito a contaminação pelo COVID-19.

Antes de analisar o mérito do pedido, é importante deixar claro algumas questões,
aparentemente não conhecidas por todos os atuantes no Sistema de Justiça.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão apresentou um
Plano de Contingência para o Novo Corona Vírus no Sistema Penitenciário do Maranhão, plano
este  que  visa  orientar  sobre  as  ações  de  gestão;  vigilância  epidemiológica  e  sanitária;
assistência,  diagnóstico  e  educação  em  saúde,  objetivando  evitar  a  transmissão  e
disseminação do vírus no sistema prisional do Estado do Maranhão, preconizando a adoção de
procedimentos e medidas preventivas a serem realizadas.

Como  decorrência  deste  Plano  de  Contingência,  a  Secretaria  de  Estado  de
Administração Penitenciária do Maranhão encaminhou para todas as unidades prisionais  do
Estado, dentre elas a Unidade Prisional de  XXXXX, materiais necessários para medidas de
prevenção e controle, tais como sabão líquido, álcool em gel, luvas, máscaras, termômetro
digital etc. 

A Secretaria de Estado editou, ainda, as Instruções Normativas nº 28, 29 e 30
de 2020, onde nelas constam, por exemplo, a suspensão das visitas sociais pelo período de
15  dias,  inicialmente;  a  suspensão  da  prática  de  atividades  religiosas  e  de  atividades
educacionais ou que promovam projetos sociais que requeiram acesso do público externo; a
suspensão de atividades de escolta de presos; a suspensão de atendimentos presenciais de
advogados, limitando tal atendimento ao uso de videoconferência etc. Pontua-se, inclusive,
que quanto ao atendimento dos advogados, foi assinada a Portaria Conjunta nº 03/2020,
entre a Secretaria  de Estado  de Administração  Penitenciária  do Maranhão e a Ordem dos
Advogados do Brasil  – Seccional Maranhão tratando sobre o atendimento dos detentos por
videoconferência.

As  providências  já  tomadas  pela  Secretaria  de  Estado  de  Administração
Penitenciária do Maranhão e também pela Direção da Unidade Prisional de XXXXXX são todas
preventivas e demonstram sua preocupação com a saúde de seus servidores e dos detentos.

Assim, cuida-se de analisar uma certa dose de oportunismo no presente pleito pela
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, uma vez que não há evidências de
propagação do vírus dentro  da unidade  prisional  desta comarca,  bem como pelo  fato  das
instituições estarem agindo de forma preventiva para evitar que tal propagação aconteça.

Nessa vereda, considerando-se a forma de propagação do Sars-Cov-2, promover a
liberdade dos detentos, sem a comprovada necessidade médica, seria contrariar, em absoluto,
as recomendações científicas.

Não há um único caso no Brasil  identificado de COVID-19 no Sistema Prisional
Brasileiro, conforme entrevista do Ministro  da Justiça,  Sérgio Moro, datada de 31/03/2020
(https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-03/nao-ha-motivo-para-temor-diz-
moro-sobre-coronavirus-em-presidios ) , onde ele diz: 

“Não  existe  nenhum motivo  para  um temor  infundado  em relação  ao  sistema
penitenciário. Não existe nenhum caso confirmado de infectado. Recebi a notícia
hoje de um preso, em Bagé (RS), que teria supostamente testado positivo. Se esse
fato  se  confirmar,  era  um preso  que  estava  em prisão  domiciliar  e  teria  sido
infectado após ser hospitalizado, ou seja, não aconteceu dentro do ambiente do
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cárcere. O que temos visto no mundo inteiro é que o número de infectados dentro
do sistema prisional é muito pequeno". 

E acrescentou: "Há um ambiente de relativa segurança para o sistema prisional em
relação  ao  coronavírus  pela  própria  condição  do  preso  de  estar  isolado  da
sociedade".

Não há nenhum caso suspeito na Unidade Prisional desta Comarca.

Além  das  medidas  de  prevenção  adotadas  pela  Secretaria  de  Estado  de
Administração  Penitenciária  do  Maranhão  e  pela  Direção  da  Unidade  Prisional  parece  ser
necessário  lembrar  que  os  detentos  não  estão  abandonados  à  própria  sorte  na  unidade
prisional. Por obviamente possuírem direito à vida e à saúde possuem atendimento médico e
acesso a medicamentos necessários para controle e tratamento de suas doenças (art. 14 da
Lei de Execução Penal – aplicável aos presos provisórios).

Por outro lado, incabível a prisão domiciliar já que o denunciado não se enquadra
em nenhuma das hipóteses de prisão domiciliar previstas no art.318 do Código de Processo
Penal.

E sobre as hipóteses do mencionado artigo, vale fazer algumas observações.

O inciso I do art.318 do CPP, trata da hipótese do agente ser pessoa maior de
80 (oitenta) anos. 

A idade se comprova de forma objetiva, com documento civil.

Contudo, não é um direito subjetivo do agente ter sua prisão preventiva substituída
por prisão domiciliar apenas por ter idade superior a 80 anos.

Conforme lecionam Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto6:

A doutrina ensina, com razão, que este benefício não se constitui em um direito
subjetivo do réu ou investigado, a ser aplicado automaticamente, assim que ele
atingir  os  80  anos  de  idade,  sendo  preciso  que  se  analise  a  conveniência  da
medida, sopesada na hipótese concreta. O agente pode contar com mais de 80
anos de idade e, apesar disso, representar sério risco à paz social, em virtude de
seus  antecedentes,  da  espécie  de  crime  que  pratica  etc.  Lembremos  dos  capi
mafiosi, todos bastante idosos, mas com notável capacidade de praticar crimes. 

No inciso II trata da hipótese de agente extremamente debilitado por motivo de
doença grave.

A  doença  grave  tem  que  ser  comprovada  por  laudo  médico,  podendo  o  juiz,
inclusive, determinar a realização de perícia médica.

Além  da  doença  grave,  há  necessidade  de  se  demonstrar  que  o  agente  está
extremamente debilitado devido à doença.

Não  basta  assim,  por  exemplo,  um  simples  atestado  médico  indicando  que  o
requerente tem hipertensão; diabetes; AIDS etc.

6  Código  de  Processo  Penal  e  Lei  de  Execução  Penal  Comentados  –  artigo  por  artigo.  Editora
JusPodivm,2020,p.997. 
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Mais uma vez a lição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto7:

“Dois  requisitos  se  exigem simultaneamente:  a  presença da  doença  grava  e  a
debilidade  extrema  decorrente  desse  mal.  Isso  porque  uma  não  pressupõe,
necessariamente, a outra, podendo a pessoa, embora portadora de doença grave,
não  se  mostrar  debilitada.  Uma  doença  crônica  como a  Aids,  ainda  incurável,
permite uma vida quase normal a seu portador, não importando, na maioria das
vezes, em maior debilidade de seu estado de saúde. Desde que ele receba, no local
em que se encontra preso, a medicação prescrita ao caso, não haverá motivo para
a concessão da prisão domiciliar”.

Renato Brasileiro de Lima8 complementa:

“Não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença
grave  para  que  possa  fazer  jus,  automaticamente,  à  prisão  domiciliar.  Há
necessidade  de  se  demonstrar,  ademais,  que  o  tratamento  médico  do  qual  o
acusado  necessita  não  pode  ser  ministrado  de  maneira  adequada  no
estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse
prestado na sua própria residência”.

A  propósito,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  segundo  sua  publicação
“Jurisprudência em Teses”, nº 32, tem entendimento que:

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige comprovação de doença
grave, que acarrete extrema debilidade, e a impossibilidade de se prestar a devida
assistência médica no estabelecimento penal. (tese nº 3)

Já  inciso  III  do  art.318  do  CPP  apresenta a  hipótese  de  agente  que  é
imprescindível  aos cuidados especiais  de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com
deficiência.

O referido inciso tem por objetivo não prejudicar a criança menos de seis anos de
idade  ou  com  deficiência  em  decorrência  da  decretação  da  prisão  preventiva  de  pessoa
indispensável aos seus cuidados.

Contudo, trata-se de uma situação excepcional e por isso deve ser analisada com
cautela.

Nas palavras de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto9:

“Assim, a demonstração de que determinada criança, com menos de seis anos ou
um portador de deficiência física, necessitam cuidados especiais, é presumida, isto
é, não reclamará comprovação. O que exige comprovação é a imprescindibilidade
da  presença  do  agente.  Em  outras  palavras:  somente  com  a  comprovação,
primeiro, da idade da criança ou da presença da deficiência  e, segundo, que a
manutenção do réu ou investigado em casa é absolutamente necessária para que a
criança ou o portador d necessidades especiais seja devidamente cuidado, é que se
deferirá o favor legal”.

7  Código  de  Processo  Penal  e  Lei  de  Execução  Penal  Comentados  –  artigo  por  artigo.  Editora
JusPodivm,2020,p.997. 

8  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Editora JusPodivm,2020,p.1125. 

9  Código  de  Processo  Penal  e  Lei  de  Execução  Penal  Comentados  –  artigo  por  artigo.  Editora
JusPodivm,2020,p.998. 
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Em arremate, diz Renato Brasileiro de Lima10:

“Trata-se  de  situação  excepcional,  tanto  que  o  próprio  legislador  refere-se  à
imprescindibilidade  do  agente  para  os  cuidados  especiais.  Assim,  se  houver
familiares em liberdade que possam ficar responsáveis por esse cuidado especial,
não há necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar”.

Nessa  linha,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  segundo  sua  publicação
“Jurisprudência em Teses”, nº 32, tem entendimento que:

A prisão preventiva  poderá ser  substituída  pela  domiciliar  quando o agente for
comprovadamente  imprescindível  aos  cuidados  especiais  de  pessoa  menor  de
06(seis) anos de idade ou com deficiência. (tese nº 4)

O  inciso IV do art.318 do CPP apresenta a hipótese de estar a autora do fato
criminoso gestante. 

A gestação tem que ser comprovada por documento médico.

Sobre  esse  inciso,  importante  é  a  doutrina  de  Eugênio  Pacelli  e  Douglas
Fischer11 que informam:

“Segundo compreendemos, não há direito automático à prisão domiciliar pelo só
fato de ser gestante. Deverá o juiz aquilatar as circunstâncias do caso concreto e
fundamentar em caso de não reconhecimento as razões pelas quais não defere a
substituição”.

Tal inciso ainda deve ser interpretado em conjunto com o disposto no  art.318-A
do CPP. E sobre esse artigo, lecionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer12:

“De qualquer maneira, e na mesma linha do que defendemos em relação ao que já
consta no art.318 do CPP, para além das hipóteses taxativas supra, havendo outros
fundamentos para a custódia cautelar preventiva (art.312, CPP), sempre analisados
cuidadosamente e com a devida fundamentação, a prisão cautelar poderá ser –
sempre excepcionalmente – decretada.
Pode-se cogitar, ainda, que o art.318 do CPP prevê que o juiz pode substituir a
prisão  preventiva  por  domiciliar  e,  agora,  o  art.318-A  refere  que  a  prisão
preventiva  será  substituída  por  prisão  domiciliar  se  preenchidos  os  requisitos
legais.
Como já dito anteriormente, compreendemos que não se trata de uma imposição
automática, mas que depende sempre de uma análise acurada pelo julgador da
necessidade da prisão cautelar”.

Nesse  diapasão,  o  voto  do  Ministro  Reynaldo  Soares  da  Fonseca,  no  HC
426.526/RJ, julgado em 12/02/2019, pela 5ª Turma do STJ. 

Em seu voto, o Ministro admite que o  art.318-A do CPP estabelece um poder-
dever do magistrado, ou seja, reconhece o caráter objetivo da norma, que em regra deve ser
aplicada diante  de situações que se subsumam às suas disposições.  Isto, no entanto,  não
afasta os requisitos impostos pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo 143.641/SP, ou

10  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Editora JusPodivm,2020,p.1126. 

11  Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. Editora Gen/Atlas,2020,p.851. 

12  Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. Editora Gen/Atlas,2020,p.855. 
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seja,  mesmo  diante  do  texto  legal,  em  situações  excepcionais,  mulheres  gestantes  ou
mães/responsáveis  por  crianças  ou  pessoa  com  deficiência  podem  permanecer  presas
preventivamente, sem ter a custódia cautelar substituída por prisão domiciliar. Consta no voto:

“Sobre o tema, o plenário da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas
Corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V)
alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e
deficientes  sob  sua  guarda,  relacionadas  no  referido  writ,  bem ainda  todas  as
outras em idêntica condição no território nacional. 
Todavia,  o  julgado  excepcionou  algumas  situações:  "(...)  os  casos  de  crimes
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou,  ainda,  em situações  excepcionalíssimas,  as  quais  deverão  ser  devidamente
fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício". 
[…]
Feita  essa  breve  observação,  cumpre  lembrar  que  esses  dois  parâmetros  já
estavam previstos no julgado do Supremo Tribunal Federal, hoje representados nos
incisos  I  e  II  do  novo  art.  318-A  do  CPP.  Porém,  com  relação  às  chamadas
situações excepcionalíssimas, a nova lei nada regula. 
Entendo que não se trata de um silêncio eloquente da norma, mas apenas como
uma omissão legislativa e é assim que deve ser interpretado. 
De fato – e aqui faço propositadamente uma redução ao absurdo da novidade legal,
de forma a demonstrar a inevitabilidade da sua interpretação no sentido de que
houve omissão legislativa  –, a leitura do disposto em termos literais  forçaria a
concessão da prisão domiciliar à mãe que nem sequer convive ou criou os filhos,
unicamente porque o crime não envolveu violência ou grave ameaça ou dirigiu-se
contra a prole. 
A  exceção  da  concessão  do  benefício  em  determinadas  situações
excepcionalíssimas deve, portanto, ao meu ver, subsistir. Como efeito, por meio
desse  parâmetro  adicional  era  possível  fazer  um  controle  maior  de  condutas
criminosas  que,  embora  não  alcançados  pelas  duas  exceções,  se  revestiam de
elevada gravidade,  evidenciando  um risco  concreto  de  violação  dos  direitos  da
criança ou uma ameaça acentuada à ordem pública. 
[…]
Assim,  o  propósito  da  lei  não  é  conferir  um  salvo-conduto  às  mulheres  que
cometem crime sem violência ou grave ameaça, independente do risco que a sua
liberdade  possa  oferecer  aos  filhos,  à  pessoa  com  deficiência  pela  qual  é
responsável, ou mesmo à sociedade. Ao contrário, "o principal objetivo da novel lei,
editada  após  a  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  que  reconheceu  às
custodiadas  mães  de  filhos  menores  de  12  anos  de  idade  o  direito  à  prisão
domiciliar, é a proteção da criança", como declarou o e. Ministro Presidente desta
Corte, no período de férias forense, em decisão liminar que examinou a aplicação
do novo art. 318-A do CPP (HABEAS CORPUS Nº 491.003 – PB, de 30/1/2019,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado em 4/2/2019). 
[…]
Por isso, penso que a normatização de apenas duas das exceções já previstas no
habeas corpus coletivo não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo
nos pontos não alcançados pela norma. O fato de o legislador não ter inserido
outras exceções na lei, não significa que o Magistrado esteja proibido de negar o
benefício quando se deparar com casos excepcionais. Tenho que deve prevalecer a
interpretação  teleológica  da  lei,  assim  como  a  proteção  aos  valores  mais
vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema
Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma
pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança
cuja proteção deve ser integral e prioritária, como determina a Constituição no art.
227, bem como à pessoa deficiente”. 
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Nos incisos V e VI do art.318 do CPP constam as hipóteses de mulher com filho
de até 12 anos de idade incompletos e de homem, como único responsável pelos cuidados do
filho também de até 12 anos incompletos.

Nestes dois incisos, tal como a análise dos  incisos III e IV, há necessidade de
comprovação que não há nenhuma outra pessoa que possa cuidar do filho de até doze anos de
idade incompleto, bem como não é de aplicação automática, devendo ser analisado em cada
caso.

Nesse sentido, ao comentar os dois incisos citados, leciona Renato Brasileiro de
Lima13:

“O novel inciso V do art.318 do CPP deve ser interpretado com extrema cautela.
Isso porque, à primeira vista, fica a impressão de que o simples fato de a mulher
ter filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos daria a ela, automaticamente,
o direito de ter sua prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, o que não é
correto.  […]  fica  evidente  que,  para  fins  de  concessão  do  benefício  da  prisão
domiciliar  cautelar  sob  comento,  incube  à  interessada  comprovar  que  não  há
nenhuma outra pessoa que possa cuidar do filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos.  Logo,  se  houver  familiares  (v.g.,  avó,  tia,  pai)  em liberdade  que
possam  ficar  responsáveis  por  esse  filho,  não  há  por  que  se  determinar  a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
[…]
Com melhor redação que o inciso anterior, o art.318, inciso VI, do CPP […] deixa
claro que a prisão preventiva só será substituída pela domiciliar quando não houver
ninguém que possa assumir os cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade
incompleto.”

Da análise do art.318 do Código de Processo Penal, repita-se, que o denunciado
não se enquadra em nenhuma das hipóteses de prisão domiciliar previstas na lei processual
penal.

Outrossim, resta claro hoje que todos os habitantes do Planeta Terra estão sujeitos
a risco de contaminação pelo Coronavírus. Os presos das unidades prisionais não são mais ou
menos suscetíveis de contaminação que as pessoas que estão em liberdade. 

E nesse ponto é importante clarear as informações no que diz respeito a notícias
oriundas  de  sites  de  internet  sobre soltura  de  presos  em diversos  países  diante  da  crise
sanitária mundial.

Uma  Pesquisa14 conduzida  pela  European Prison Observatory dá conta  de como
estão se comportando países com sistemas prisionais  das mais  diversas características  na
Europa. No estudo, em praticamente nenhum caso existe referência à adoção de medidas de
antecipação  de  saída15.  Em alguns  lugares,  faz-se  um recorte  da  criminalidade  de  menor

13  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Editora JusPodivm,2020,p.1127/1128. 

14       http://www.prisonobservatory.org/upload/25032020European_prisons_during_covid19.pdf   (cf.Cartilha III do 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais do Ministério Público do 
Paraná).

15  Embora, por vezes, se propague que em alguns países os presos de semiliberdade estariam sendo postos em
regime domiciliar, deve-se atentar não ser incomum que “semiliberdade” seja uma expressão que corresponda ao
nosso regime prisional aberto. Daí a interpretação a ser dada à notícia de 25.03 de que, no sistema prisional espanhol,
mais “2.100 presos en semilibertad” teriam sido autorizados a cumprir sua pena em domicílio. Trata-se, na verdade,
de presos submetidos ao “tercer grado”, ou seja, condenados que apenas retornariam à unidade de custódia para
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potencial (com penas de até 6 meses, p.ex.), mas a mera concessão de liberações antecipadas
não é a regra adotada16. No Estatuto de Princípios publicado pelo Conselho da Europa em
20/03/2020 há uma clara preocupação de respeito às medidas sanitárias17, o que também
figura em documento específico da Organização Mundial de Saúde18. Como regra, as medidas
de  prevenção  tomam  por  base,  justamente,  a  premissa  do  isolamento,  o  que  conduz  à
drástica, mas inevitável suspensão de visitas, de trabalho externo, ausência de transferências
e de isolamentos de grupos de risco na própria unidade, quando possível19. Chama atenção o
papel  estratégico  da  adoção  das  medidas  compensatórias  e  dos  esclarecimentos  junto  à
população prisional e seus familiares. Por outro lado, ganha destaque o baixíssimo número de
presos infectados nos mais diversos países: França, 5 casos; Alemanha, 1 caso; Grécia: 3
casos, inclusive dentro de um cenário de superlotação; Espanha, 8 casos e 161 pessoas em
isolamento, num grupo de 51 mil presos20; Itália, 17 casos e 200 em isolamento, num grupo
de 58 mil presos21. Ainda que na Itália tenham sido registradas cerca de 40 rebeliões, sua
experiência demonstra que a combinação de duas variáveis teria sido determinante para isto:
uma taxa de ocupação de cerca de 130% somada à inexistência de medidas compensatórias e
de esclarecimentos a presos e familiares no momento adequado.

Ou seja, em diversos países da Europa, não há uma “política pública prisional” para
o alegado esvaziamento das prisões diante da crise sanitária. Ao contrário, a manutenção dos
detentos em isolamento é a medida que a Europa vem adotando. E isto ocorre porque todas as

dormir, num contexto absolutamente distinto do regime prisional semiaberto brasileiro. Uma vez mais, a premissa
destas  medidas  está  no  isolamento  social,  Cf.  https://elpais.com/espana/2020-03-25/interior-decide-que-2100-
presos-en-semilibertad-mas-cumplan-sus-condenas-en-casa.html. Acesso em 25.03.2020.

16 Em certos lugares, até existem pedidos de saída de presos para reduzir o número da população prisional, mas
isto não foi aplicado como regra. Anuncia-se, na França, p.ex., que pessoas próximas do fim da pena poderão sair em
breve. Um cenário que estaria em estudo em alguns Estados norteamericanos. Recente decreto italiano previu a
detenção domiciliar para crimes com penas de até 18 meses que terminariam até 30.06.2020, excepcionando porém
crimes de médio e alto potencial ofensivo. Na Alemanha, a região de Nordrhein-Westfalen adotou uma postura similar
para sentenças de até 18 meses que seriam extintas até 20.07.2020. A mera liberação antecipada em massa, porém,
até onde se vê é uma medida adotada até agora por Estados como Irã, Azerbaijão, Sudão e Afeganistão, ainda assim,
com recortes que consideram a natureza dos delitos.  Cf.  https://www.prisonstudies.org/news/news-covid-19-and-
prisons.  Sobre os desafios  e riscos da definição desta política,  em especial,  em países com infraestruturas mais
precárias, cf. REUTERS, Barack Obama Headlines, “Lock 'em up or let 'em out? Coronavirus prompts wave of prisoner
releases”,  disponível  em  https://uk.reuters.com/article/ushealth-coronavirus-prisoners-released/lock-em-up-or-let-
em-out-coronavirus-prompts-wave-of-prisoner-releases-idUKKBN21C38R.

17 Na verdade, dos 10 princípios trazidos, só em um deles (n. 5) faz-se referência a incentivar medidas alternativas
à prisão cautelar, livramentos condicionais e liberações antecipadas, demonstrando que a preocupação imediata das
autoridades está no resguarda do quanto traçado pelas políticas públicas sanitárias. Disponível em https://rm.coe.int/
16809cfa4b. Acesso em 28.03.2020.

18  Referimo-nos aqui ao relatório “Preparedness, prevention and control of Covid-19 in prisons and other places of
detention, Interim guidance”, de 15.03.2020, que aponta que, em todos os países, a estratégia fundamental está em
prevenir  o  ingresso  da  infecção  na  prisão,  o  que  limitará  sua  propagação  e  reduzirá,  consequentemente,  a
possibilidade  de  contaminação  reversa  da  sociedade  a  partir  do  ambiente  prisional.  Disponível  em
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-
prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-2020. Acesso em 28.03.2020, p. 2.

19  Também  em  prol  do  isolamento  e  da  suspensão  de  visitas  foi  a  política  traçada  pelo  DOH  Guidelines:
Recommendantions for jails and Detentions Facilities with Onsite Medical, expedido pelo Washington State Department
of Health, em 04.03.2020. Disponível em https://www.doh.wa.gov.

20  A Pesquisa da European Prison Observatory refere a 1 caso de preso infectado e 118 em isolamento (p. 14).
Notícias atualizadas, porém, dão conta de que seriam 3 casos, tendo havido a recente morte de uma detenta de 78
anos com quadro de complicações prévias. Consta que existem, ainda, 125 presos espanhóis em isolamento. Cf.
https://elpais.com/espana/2020-03-24/primer-fallecido-por-coronavirusentre-la-poblacion-reclusa.html.  Acesso  em
24.03.2020.

21  Atualizada em 24.03, a pesquisa refere, ainda,  ao cenário de Portugal (com problemas muito  similares ao
brasileiro) que possui tão só informações de que seriam “poucos casos”. Mencionam-se, também, os cenários do Reino
Unido,  Bélgica,  Letônia,  Luxemburgo,  Turquia,  Hungria  e  Holanda.  Para  uma  análise  individualizada  das  regras
adotadas nos países europeus, cf. ainda compilação da Europris, disponível em https://www.europris.org/covid-19-
prevention-measures-in-european-prisons/.  Acesso  em  28.03.2020.  Sobre  os  números  italianos,  cf.
https://www.repubblica.it/politica/2020/03/24/news/carceri_detenuti_coronavirus_bonafede-252161202/?refresh_ce.
Acesso em 24.03.2020.
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medidas corretas ligadas  ao combate ao Coronavírus recomendam, no Brasil  e  no Mundo,
isolamento social.  

Tanto  é  que  as  recomendações  do  Ministério  da  Saúde  e  demais  autoridades
sanitárias são no sentido de que a população permaneça reclusa em suas residências e evite
realizar eventos sociais e reuniões públicas.  

Portanto, seria um contrassenso permitir que presos provisórios ou definitivos (em
razão da prática de crimes!) – que já se encontram em situação de isolamento social - saíssem
do  cárcere  e  pudessem  retornar  ao  convívio  social,  ainda  que  formalmente  sob  “prisão
domiciliar”  que,  como  cediço,  não  é  efetivamente  fiscalizada  pelo  Estado  por  absoluta
insuficiência de meios, ainda mais diante de uma pandemia.

Assim,  a  providência  legal  mais  eficaz  para  eliminar  (ou  pelo  menos,  mitigar
significativamente) os riscos de contaminação de presos pelo Coronavírus é a suspensão das
visitas  aos  presos  enquanto  durar  a  pandemia  (o  que  já  está  sendo  feito  nas  unidades
prisionais).

Veja-se que o inciso X do art. 41 da LEP estabelece como direito do recluso “X -
visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;”. 

Mas o parágrafo único do mesmo artigo que prevê que: “Os direitos previstos nos
incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do
estabelecimento.” (também aplicáveis aos presos provisórios)

Ora, se a população ordeira – que não cometeu crimes – está sofrendo severas
restrições ao direito de locomoção e de reuniões públicas, nada mais razoável e sensato que a
população carcerária também sofra restrições ao exercício de direitos, a bem da saúde de cada
detento,  dos  agentes  penitenciários  e  da  sociedade  em  geral.  O  interesse  público  deve
prevalecer sobre os interesses privados. E repita-se: o preso continua a ter assistência médica
na unidade prisional (talvez até mais que muito cidadão em liberdade).

Então já  podemos estabelecer as seguintes  conclusões: a) não há uma política
mundial de soltura de presos para evitar contaminação no ambiente carcerário; b) nos Países
Europeus  a  manutenção  de  presos  por  delitos  graves  tem sido  a  regra  e  uma forma de
obedecer ao isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde; c) não há nenhum
caso de COVID-19 no sistema penitenciário brasileiro até a presente data; d) no Estado do
Maranhão, a Secretaria de Administração Penitenciária tem adotado medidas de prevenção
para evitar contaminação no sistema penitenciário, inclusive com o fornecimento de orientação
aos servidores e material de prevenção.

Neste sentido, a decisão do Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal,
no dia 03/04/2020, no AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 162.575/SC,
onde restou consignado:

“[...]3.Conforme  se  verifica,  todas  as  medidas  foram  tomadas  no  sentido  de
prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade prisional onde se encontra a
requerente,  com indicativo  de êxito,  vez  que até  o  momento  não  há  qualquer
registro de contaminação pelo coronavírus entre a população carcerária, além dos
cuidados adicionais a ela dirigidos, no tocante à sua particular fragilidade, de modo
a não estar justificada qualquer alteração quanto às providências já concretizadas. 
4. Destarte, como não se trata de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, a
justificar  eventual  concessão  da  ordem  de  ofício,  indefiro  o  pedido  incidental
formulado”. 
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Então  chegamos  a  Recomendação nº  62/2020  do  Conselho  Nacional  de
Justiça.

A Recomendação nº  62,  de 17 de março de 2020,  do CNJ,  que  trata  da
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no
âmbito  dos  sistemas  de  justiça  penal  e  socioeducativo,  em  seu  art.4º,  recomenda  aos
magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução
dos  riscos  epidemiológicos  e  em observância  ao  contexto  local  de  disseminação  do  vírus,
considerem as seguintes medidas:

I  – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de
Processo Penal, priorizando-se:  
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até
doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas
com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; 
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior
à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento,
que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que
estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II  – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em
liberdade  provisória  ou  suspensão  condicional  do  processo,  pelo  prazo  de  90
(noventa) dias; 
III   – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado
o protocolo das autoridades sanitárias.

A recomendação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça aos magistrados deve
ser atendida na medida em que exista previsão legal expressa para as medidas sugeridas pelo
órgão de controle externo do Poder Judiciário, além de ter de ser interpretada a partir  da
aferição individualizada de cada caso concreto. 

Jamais uma recomendação pode substituir os dispositivos previstos em lei. Nenhum
regramento expedido pelo CNJ poderá se sobrepor a lei regularmente criada pelo Congresso
Nacional  e  em plena  vigência.  Por  conseguinte,  não  pode  o  referido  conselho  ampliar  a
interpretação da norma a ponto de desnaturá-la.

As recomendações do  Conselho Nacional de Justiça são apenas isso mesmo:
recomendações. Sugestões que jamais podem se opor aos dispositivos legais.

Só  podem  ser  aplicadas  se  em  consonância  com  a  lei  e  jamais  de  forma
automática,  sem  a  análise  do  caso  concreto  e  dos  requisitos  previstos  na  legislação  de
regência.

Nesse aspecto, vale a doutrina de  Nelson Hungria, em seu livro “Comentários
ao Código Penal”, 6ªed.:

“Pode o magistrado, segundo adverte ilustre constitucionalista pátrio, interpretar a
norma com precaução de realizar o que alemães chamam de “justo de direito”,
mas tal  objetivo deve ser alcançado com  a lei,  e não contra a lei.  Non sunt
judicandos legis, isto é, as leis não podem ser privadas de aplicação sob o pretexto
de  serem  inoportunas  ou  inadequadas.  Não  deve  ser  o  juiz  um  aplicador
automático  do  literalismo  da  lei  (…).  É-lhe  vedado,  entretanto,  negar  a  lei.
Notadamente em matéria penal, não pode o juiz meter-se a filósofo reformista,
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santo incipiente ou a sociólogo de gabinete, para pretender corrigir a lei segundo
sua  cosmovisão,  a  sua  mística,  ou  o  seu  teorismo.  Tem de  aplicar  o  direito
positivo, direito expresso ou latente nas leis e não o direito idealmente concebido
através de especulações metafísicas. Pode e e deve humanizar a regra genérica da
lei em face dos casos concretos de feição especial, ou procurar revelar o que a
letra concisa da lei não pôde ou não soube claramente; mas isso dentro da própria
latitude do sentido ou escopo dos textos, e nunca ao arrepio deles.”

No presente caso, como acima já esclarecido, sequer o requisito do  art.318 do
Código de Processo Penal encontra-se preenchido.

O contrário,  sustentar  que mera recomendação  de  órgão administrativo  e  não-
jurisdicional,  composto por 15 membros não democraticamente eleitos, prevalece sobre as
disposições de Lei votada e aprovada pelos membros do Poder Legislativo e sancionada pelo
Chefe do Poder Executivo, implicaria inversão da estrutura hierárquica das normas do sistema
jurídico  nacional,  subversão  do  Estado  Democrático  de  Direito  e  ruptura  da  harmonia  e
independência entre os Poderes (art. 1º, parágrafo único, e art. 2º, ambos da CF/88).

Por fim, vale ainda, citar recente declaração do Ministro Luiz Fux sobre a citada
recomendação  do  CNJ  (https://www.oantagonista.com/brasil/fux-liberacao-de-presos-pode-
gerar-crise-sem-precedentes/): 

“Os juízes  criminais  devem ter  em mente  que  o  Conselho  Nacional  de  Justiça
‘recomendou’ e não ‘determinou’ a liberação dos presos em regime semiaberto, sob
pena de a dose dos remédios recomendados matar a sociedade doente e gerar uma
crise sem precedentes na segurança pública nacional.”

À guisa de conclusão.

A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos
de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos,
pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula  da  ideia  de que o sistema de justiça  penal  há  de  ser  efetivo,  de  sorte  a  não
desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal.

Não se nega que a situação carcerária, na atual conjuntura, está a exigir atenção e
cuidado redobrados,  mas as medidas nessa perspectiva não podem ser tomadas de
modo a colocar em risco a saúde pública, bem de toda coletividade, inclusive das
próprias pessoas presas que contam com assistência médica nas unidades prisionais, o que
muitos cidadãos, mesmo livres, não possuem, infelizmente.

O Direito e a Medicina não estabelecem suas diretrizes de atuação com base em
“achismos”.  Achar que custodiados do sistema prisional,  fora do grupo de risco, e mesmo
esses, correm mais perigo de contágio que médicos e enfermeiros que estão atendendo em
hospitais,  garis,  ambulantes,  pessoas que não podem deixar de trabalhar por estarem em
vulnerabilidade social, contraria os rigores da ciência e da decisão ponderada que permeia a
atividade jurisdicional, mesmo em períodos de crise. Aliás, são nas crises que se exigem mais
ainda ponderação e cautela. 

O mais racional, dessa forma, é o isolamento dos presos, com suspensão de visitas,
saídas temporárias e trabalho externo até a contenção da pandemia (o que já está sendo feito
no  Sistema  Prisional  Nacionals).  É  uma  restrição  racional,  importando  em  uma  razoável
limitação de direitos, assim como a que está sendo imposta à população em geral.  Mutatis
mutandis, toda a população também está com essas restrições. 
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Portanto, o Ministério Público, por considerar que não há qualquer demonstração
nos autos de risco especial a que está exposto o denunciado em razão da epidemia do COVID-
19, risco esse comum a toda a população, inclusive com grupos ainda mais vulneráveis como
profissionais da saúde; diante da inexistência de casos reportados de COVID-19 nas unidades
prisionais, entende que  não há motivo concreto na unidade prisional local para alarmismo e
para que se flexibilizem, em nome de uma suposta situação de excepcionalidade e urgência, as
disposições legais acerca da concessão de benefícios penais. 

Ante o exposto, o Ministério Público manifesta-se pela manutenção da prisão
preventiva  por  ainda  estarem  presentes  seus  requisitos  legais,  bem  como  se
manifesta  contrariamente  ao  pedido  de  concessão  de  prisão  domiciliar  ao
denunciado, por falta de requisito legal.

______/MA, ___ de _____ de 2020.
 

Promotor (a) de Justiça
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