
PROCESSO CRIMINAL
Proc. nº
Execução Penal

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

MM. Juiz,

Trata-se de Execução Penal do sentenciado XXXXXX. 

XXXXXXXX foi  condenado  pelo  Juízo  de  Direito da  Comarca  de
XXXXXX/MA  a  cumprir  pena  privativa  de  liberdade  de  XXXX anos  e  XXXX meses  de
reclusão,  em regime fechado,  pela  prática do crime previsto  no  art.XXXX, do Código
Penal, crime este considerado hediondo. 

Nos autos há o relatório da situação processual executória, onde consta
que,  em tese,  o  apenado  somente  cumpriria  o  requisito  objetivo  para  a  progressão  de
regime no mês XXX de 2020.

Foi  juntado  aos  autos  petição  da  Defensoria  Pública  onde  apresenta
pedido de: 1) antecipação da progressão de regime e do livramento condicional de todos os
presos com processo em curso na Comarca de XXXXX, os quais terão direito à progressão de
regime  ou  ao  livramento  condicional  com  períodos  a  vencer  até  30/10/2020;  2)  prisão
domiciliar de internos da Unidade Prisional que fazem parte do grupo de risco do coronavírus
(COVID-19).

Nos autos há um relatório de enfermagem da unidade prisional onde
consta que o apenado é diabético;hipertenso etc e tem acompanhamento médico e recebe
medicamentos na unidade prisional. (ou nos autos consta que o apenado é idoso).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público.

Breve o relatório. A manifestação.

De logo, observa-se que  o apenado não tem direito a progressão
de regime ou livramento condicional. 

Como consignado acima,  foi  juntado  aos autos pedido da Defensoria
Pública requerendo: 1) antecipação da progressão de regime e do livramento condicional de
todos os presos com processo em curso na Comarca de  XXXXXX, os quais terão direito à
progressão de regime ou ao livramento condicional com períodos a vencer até 30/10/2020; 2)
prisão  domiciliar  de  internos  da  Unidade  Prisional  que  fazem parte  do  grupo  de  risco  do
coronavírus (COVID-19).

Junto  com  o  pedido  da  Defensoria  Pública,  em  anexo,  foram
apresentadas  duas  listas:  uma elaborada  pela  própria  unidade  prisional  onde  constam os
nomes dos detentos que teriam doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras
comorbidades preexistentes, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais,
HIV e coinfecções, que constam na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
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como pessoas de grupo de risco; e uma segunda, elaborada pela própria Defensoria Pública,
onde constam nomes de detentos que teriam direito a progressão de regime prisional e/ou
livramento até 30/10/2020. 

O nome do detento aparece na relação da unidade  prisional  por ter
diabetes;  hipertensão; por ser idoso.  Aparece também na lista  da Defensoria  Pública  pela
previsão de que alcançará o requisito objetivo para progressão de regime no mês de xxxx de
2020.

O  pedido  da  Defensoria  Pública  é  genérico.  Tem  por  base  uma
Recomendação do Conselho Nacional de Justiça  e notícias de sites onde, em algumas outras
Comarcas,  detentos  foram  postos  em  liberdade,  em  razão  da  pandemia  de  Coronavírus
(COVID-19), para supostamente evitar contágio no ambiente prisional. 

O pedido é tão indiscriminado que na relação anexada ao pedido consta
até nomes de detentos que não possuem execução penal em tramitação nesta Comarca, o que
já  demonstra  que  não  foi  feita  uma  melhor  pesquisa  sobre  a  real  situação  prisional  na
Comarca.

Algumas coisas devem ser deixadas claras, posto que são evidentes e
de conhecimento público e notório: 1) As unidades prisionais de todo o País são lotadas e até
superlotadas e a desta Comarca não é diferente; 2) O mundo está vivendo uma pandemia em
decorrência de Coronavírus (COVID-19). 

Esse são fatos conhecidos por todos, sobretudo por aqueles atuantes no
sistema de Justiça da Comarca de XXXX.

Contudo,  tais  fatos  não  servem para  embasar  pedidos  genéricos  de
liberdade  para  detentos  condenados  por  crimes  graves  e  que  estão  cumprindo  sua  pena
privativa de liberdade de acordo com o devido processo legal e constitucional.

Também  não  serve  de  embasamento  ao  pedido  genérico  simples
noticiários de sites de internet onde informam que, em Comarca A ou B, foram soltos tantos
quantos presos, devido ao estado de calamidade de saúde pública que o Brasil vivencia, posto
que cada localidade tem sua especificidade (somente para exemplificar, basta citar notícias –
tal  como fez a Defensoria Pública – de magistrados que indeferiram pedidos genéricos de
soltura como o agora analisado:https://www.migalhas.com.br/quentes/322861/oportunismo-
exacerbado-diz-juiz-ao-negar-prisao-domiciliar-a-presos-de-mg-por-coronavirus;
https://www.mprs.mp.br/noticias/50909/;
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/pandemia-nao-pode-ser-utilizada-como-subterfugio-
ao-carcere-decide-juiza-em-videira?inheritRedirect=true )

Quanto ao embasamento do pedido na Recomendação nº 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, mais a frente nos ocuparemos dela.

É necessário que se observe a realidade do local e se analise cada caso
em concreto,  jamais  de forma genérica,  ainda mais  usando uma pandemia  mundial  como
argumento primordial para tanto.

Acima apresentamos os fatos conhecidos nesta Comarca. Agora, vamos
aos fatos que, aparentemente, não são conhecidos por todos.

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
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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  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 desta Comarca são
todas preventivas e demonstram sua preocupação com a saúde de seus servidores e dos
detentos.

Ressalte-se  que  o  Ministério  Público,  inclusive,  também  encaminhou
recomendação  a  Direção  da  Unidade  Prisional  sobre  atividades  de  prevenção  contra  o
Coronavírus,  estando as  recomendações em consonância  com o  plano  de  contingência  da
Secretaria de Estado e estão efetivamente sendo atendidas, inclusive no que diz respeito a
isolamento daqueles que estariam no chamado “grupo de risco”. Vale registrar ainda que a
recomendação ministerial  tem por base as orientações do Conselho Nacional  do Ministério
Público, através da Nota Técnica 02/2020, da qual trataremos mais abaixo, bem como nas
orientações da Organização Mundial de Saúde (MODELO DE RECOMENDAÇÃO ENCAMINHADO
PELO CAOP-CRIM PARA O EMAIL INSTITUCIONAL).

Assim, cuida-se de analisar uma certa dose de oportunismo no presente
pleito  pela  substituição da prisão definitiva em regime fechado pela prisão domiciliar  e de
antecipação de progressão/livramento, uma vez que não há evidências de propagação do vírus
dentro da unidade prisional desta comarca,  ao passo que nenhum caso de Coronavírus foi
confirmado no Município até o momento, 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  e,  aqui,  imitando  a  Defensoria  Pública,  segue  o  link  da  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
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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 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".

Na  Cidade  de  XXXXXX há,  no  momento,  apenas  alguns  casos
suspeitos, sem nenhuma confirmação.

Não há nenhum caso suspeito na Unidade Prisional.

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) e isso fica evidente no presente caso com o relatório de enfermagem
juntado aos autos.

O  detento  não  se  enquadra  em  nenhuma  das  hipóteses  de  prisão
domiciliar previstas no  art.117 da Lei de Execução Penal,  pois cumpre pena privativa de
liberdade no regime fechado, sua doença está sob controle e recebe adequado tratamento
médico e farmacológico no estabelecimento prisional.  

Demais  disso,  conquanto se admita  a concessão de prisão domiciliar
para presos dos regimes semiaberto e fechado, cuida-se de medida  excepcionalíssima, que
somente  se  justifica  diante  da  comprovação  cabal  de  que  o  apenado  se  encontra
concretamente  acometido  de  doença  grave  ou  em  estado  de  saúde  que  inviabilize
absolutamente o tratamento no ambiente carcerário. Todavia, este também não é o caso do
sentenciado, não servindo a pandemia mundial para justificar a prisão domiciliar.

Nesse diapasão, colacionam-se recentes julgados do TJRS:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.  REGIME  FECHADO.  CONCESSÃO  DA
PRISÃO  DOMICILIAR.  APENADA  PORTADORA  DE  DOENÇA  GRAVE.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. Descabida a pretensão
da  apenada  de  se  ver  agraciado  com  prisão  domiciliar  se  não
demonstrada absoluta incompatibilidade do tratamento médico de que
necessita com sua permanência no cárcere. Padecendo o apenado de
doença, grave ou não, deve obter assistência, nos moldes previstos no
art.  14  da  Lei  de  Execução  Penal.  Decisão  mantida.  AGRAVO
IMPROVIDO. (Agravo de Execução Penal, nº 70083505420, 1ªCâmara
Criminal, Rel.: Honório Gonçalves da Silva Neto, j.12-02-2020) 

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  APENADO
CUMPRINDO  PENA  NO  REGIME  FECHADO.  PRISÃO  DOMICILIAR.
PRORROGAÇÃO.  DOENÇA.  CASO  CONCRETO.  INSURGÊNCIA
MINISTERIAL Em regra, a prisão domiciliar só é admitida em favor de
preso  inserido  no  regime aberto,  nos  termos do  art.  117 da  Lei  de
Execução  Penal.  Contudo,  excepcionalmente,  a  jurisprudência  vem
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admitindo  a  concessão  do  benefício  para  apenados  em regime  mais
gravoso, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico
necessário não puder ser realizado no âmbito prisional. No caso, embora
comprovado  que  o  agravado  possui  diabetes  mellitus  (tipo  2)  e
dislipidemia,  nada  veio  aos  autos  no  sentido  de  comprovar  que  o
tratamento para a patologia  não possa ser ministrado  no interior  do
estabelecimento  prisional.  Ademais,  trata-se  de  problema  de  saúde
comum  e  tratável,  que  não  impossibilita  o  agravado  para  as  suas
tarefas  habituais.  Ausente  comprovação  da  gravidade  da  moléstia
suportada  ou  a  dificuldade  no  seu  tratamento,  não  se  justifica  a
excepcionalidade  para  concessão  da  prisão  domiciliar.  AGRAVO
MINISTERIAL PROVIDO. (Agravo de Execução Penal, Nº 70083006445,
3ª Câmara Criminal, Rel.: Rinez da Trindade, j.05-12-2019).

Todos  os  habitantes  do  Planeta  Terra  estão  sujeitos  a  risco  de
contaminação pelo Coronavírus. Os presos da unidade prisional desta Comarca 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 Pesquisa1 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 saída2. Em alguns lugares, faz-se um recorte da criminalidade de menor
potencial (com penas de até 6 meses, p.ex.), mas a mera concessão de liberações antecipadas
não é a regra adotada3.  No Estatuto  de Princípios  publicado pelo Conselho da Europa em
20/03/2020 há uma clara preocupação de respeito  às medidas sanitárias4,  o que também
figura em documento específico da Organização Mundial de Saúde5. Como regra, as medidas

1         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).

2  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
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.

3 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.

4 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.

5  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
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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 possível6. 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 presos7; Itália, 17 casos e 200 em isolamento, num grupo de
58  mil  presos8.  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 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 na
UPR de Santa Inês).

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

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.

6  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.

7  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.

8  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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previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado
do diretor do estabelecimento.”

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; e) a direção da Unidade Prisional desta Comarca está
seguindo  o  plano  de  contingência  do  Estado  e  as  recomendações  do  Ministério  Público
baseadas  nas  orientações  do  CNMP  e  da  OMS,  inclusive  com  a  separação  dos  presos  e
higienização dos locais; f) não há casos suspeitos de COVID-19 na unidade prisional desta
Comarca e nenhum caso confirmado no Município de XXXXX até a presente data.

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”. 

Seguimos. O pedido genérico da Defensoria Pública ainda se baseia na
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.5º, recomenda
aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos  epidemiológicos  e  em  observância  ao  contexto  local  de  disseminação  do  vírus,
considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto,
nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula  Vinculante no 56 do
Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: 
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas  responsáveis  por
criança  de  até  12  anos  ou  por  pessoa  com  deficiência,  assim
como  idosos,  indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas
presas que se enquadrem no grupo de risco; 
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b) pessoas presas em estabelecimentos penais com  ocupação superior
à  capacidade,  que  não  disponham  de   equipe  de  saúde  lotada  no
estabelecimento,  sob ordem  de  interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão  de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham  de  instalações  que  favoreçam  a  propagação  do  novo
coronavírus; 
II  – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao  plano de
contingência  previsto  no  artigo  9º  da  presente   Recomendação,
avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou
adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento
da saída  temporária após o término do período de restrição sanitária;
III  – concessão de prisão domiciliar  em relação a todos as pessoas
presas  em cumprimento  de  pena  em regime  aberto   e  semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; 
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico
suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de
saúde,  na  ausência  de  espaço  de  isolamento  adequado  no
estabelecimento penal; 
V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo
das  pessoas  em  cumprimento  de  pena  no  regime  aberto,  prisão
domiciliar,  penas  restritivas  de  direitos,  suspensão  da  execução  da
pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; 
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do  benefício da
saída  temporária,  o  ato  deverá  ser  comunicado   com  máxima
antecedência a presos e seus familiares,  sendo-lhes informado, assim
que possível,  a  data   reagendada  para o  usufruto,  considerando  as
orientações   das  autoridades  sanitárias  relativas  aos  riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de   disseminação
do novo coronavírus. 

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
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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, 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.117 da Lei de Execução 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).

De igual  modo,  a  recomendação  do  CNJ extrapola  ao recomendar  a
antecipação de liberdade para presos mesmo no regime fechado usando como fundamento a
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

E  aqui  cabe transcrever  a posição ponderada de um outro  Conselho
Nacional,  o  do  Ministério  Público,  que  na  Nota  Técnica  nº  02/2020  da  Comissão  do
Sistema Prisional,  Controle  Externo  da  Atividade  Policial  e  Segurança  Pública  do
Conselho Nacional do Ministério Público faz um verdadeiro contraponto à sugestão do CNJ
em aplicar  a  Súmula nº 56 do STF fora  das  hipóteses  delimitadas  pela  Suprema Corte
brasileira. Consta na mencionada Nota Técnica:

“A antecipação de soltura ou a ampliação dos casos que já encontram
solução “harmonizada”, decorrente do que preconizado pelo STF quando
da edição do enunciado 56 de sua súmula vinculante, não parecem ser
alternativas  que  guardem  conformidade  com  as  medidas  de
restrição de circulação de pessoas em geral, como preconizam os
diversos atos normativos em âmbito federal e estadual para o
enfrentamento  da  pandemia  do  COVID-19.  Em  verdade,  o
acolhimento  do  momento  de  pandemia  para  ampliação
desmedida  das  hipóteses  de  soltura,  em  contrariedade  aos
comandos  sentenciais  definitivos  e  em  franco  prejuízo  à
segurança jurídica reclamada pela expectativa de cumprimento
das  ordens  jurisdicionais  decorrentes  de  processos  criminais,
guarda aparente confusão entre a crise decorrente da gravíssima
situação de (próxima) calamidade pública, ensejada pelo quadro
de pandemia, com a gravíssima (porém, distinta) crise estrutural
presente no sistema penitenciário brasileiro. À primeira, responde-
se  com  medidas  drásticas  e  construídas  interinstitucionalmente;  à
segunda,  observa-se  uma pauta  complexa,  de  atuação  conjunta  dos
atores  do  sistema  de  justiça  e,  de  um  modo  geral,  pari  passu  da
discussão levada a efeito pelos demais Poderes da República (Executivo
e Legislativo).
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Nessa  linha  de  ideias,  das  alternativas  construídas  nas  distintas
unidades  da  federação  em  face  de  estabelecimentos  prisionais  sem
qualquer notícia de contágio ou contaminação, a restrição de ingresso
(visitas) é providência que se soma com a suspensão das saídas (saídas
temporárias, trabalho externo e outros). Não há sentido jurídico em
se  permitir  a  irrestrita  antecipação  de  soltura,  com  grave  e
irreparável  prejuízo  para  o  processo  de  ressocialização  do
interno, máxime se essa soltura se dá sem qualquer providência
psicossocial  ou de acolhimento previsto  no seio  social  para o
qual  ele  retornará.  Há meios  de assegurar  o cumprimento do
isolamento  social,  se  a  soltura  observar  decisão  geral  e
irrestrita. A resposta é negativa.
Para além dos quadros já reconhecidos de grave risco à integridade do
próprio interno, por condições pré-existentes e já verificadas no curso
da execução da pena, como quadros de saúde deteriorada ou mesmo
agravamentos  de  estados  pessoais  mais  recentes,  não  se  vislumbra
razão  para  a  ampliação  geral  e  irrestrita  da  frustração  do  regime
semiaberto  ou  sua  vinculação  às  condenações  que  não  envolvam
violência  contra  a  pessoa.  Até  porque  o  critério  de  fixação  dos
regimes de cumprimento da reprimenda penal são os da lei e,
nesse aspecto, o quadro emergencial não instaura situação de
suspensão de vigência das normas penais; ao revés, inaugura-se
quadro  de  restrição  de  casos  em  favor  do  bem  maior  da
população em quadro de grave crise de saúde. A soltura, pois,
fora dos casos recomendados
por  razões  de  infectologia  apenas  desvirtua  o  já  gravíssimo
quadro de saúde pública inaugurado pela pandemia do COVID-
19.”

Em suma, expandir o permissivo dado pelo Supremo Tribunal Federal
para casos fora de sua aplicação original é contra o sentido primevo e, no momento, contrário
ao  recomendado pelas  autoridades  sanitárias  e  na  contramão do que  se  tem adotado  na
maioria do países europeus, conforme visto acima.

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.
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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 em regime
fechado e semiaberto, com suspensão de visitas, saídas temporárias e trabalho externo até a
contenção da pandemia (o que já está sendo feito no Sistema Prisional Nacional e na UPR de
Santa Inês).  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. 

Portanto,  o  Ministério  Público,  por  considerar  que  não  há qualquer
demonstração nos autos de risco especial  a que está exposto o sentenciado 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 na unidade prisional, 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  da
execução penal. 

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  manifesta-se
contrariamente ao pedido de concessão de prisão domiciliar ao apenado, por falta de
requisito legal, bem como se manifesta contrariamente ao pedido de antecipação de
progressão de regime posto que não previsto em lei e fora da hipótese prevista pela
Súmula Vinculante nº 56 do STF.

XXXXX/MA, XXXX de XXXX de 2020.
 

Promotor (a) de Justiça
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