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TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
 
HABEAS CORPUS N.º 0810478-49.2021.8.10.0000 – SÃO LUÍS
 
PACIENTE: WAGNER CÉSAR DE ALMEIDA
 
IMPETRANTE: AFONSO DOS SANTOS COSTA FILHO
 
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS/MA.
 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
 
 
 
DECISÃO
 
 
 
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por AFONSO DOS SANTOS COSTA FILHO em favor de

WAGNER CÉSAR DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE SÃO LUÍS/MA.
 
 
 
O Impetrante aduz, em síntese, que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal decorrente da

manutenção de sua prisão preventiva, especialmente considerando que o mesmo “está acometido com grave problema

de saúde, além de ser hipertenso foi diagnosticado com Covid-19 [SARS-COV2], apresentando rebaixamento de nível

de consciência, pouco comunicativo, deambulando com dificuldade, febre, calafrio, dor na garganta, astenia,

inapetência, cansaço, mialgia, desconforto respiratório e dor torácica, diante do agravamento do seu estado de saúde, o

paciente foi encaminhado ao Hospital Dr. Carlos Macieira, onde segue internado em estado grave”.
 
 
 
Relata que o estado crítico de saúde do paciente, internado desde 11.06.2021 no Hospital Carlos Macieira, faz emergir o

direito de substituição do cárcere por prisão domiciliar, em que pese já tenha sido proferida sentença condenatória

desde 10.07.2020, estando os autos com recurso de apelação pendente de análise por esta relator.
 
 
 
Com fulcro nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja

substituída por domiciliar. Subsidiariamente, postula a substituição do ergástulo por medidas cautelares diversas da

prisão, confirmando-se o provimento em sede meritória.
 
 
 
A inicial veio acompanhada de documentos.
 
 
 
Distribuído o feito em sede de plantão judiciário, o eminente Relator Plantonista, Desembargador José Luiz Oliveira de

Almeida, entendeu que o caso não justificaria o atendimento domiciliar fora do expediente forense.
 
 
 
Em complementação à peça vestibular, o impetrante peticionou nos autos trazendo cópia do prontuário médico do

paciente, bem como destacando que até a presente data não houve a expedição da guia de execução penal provisória,
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razão pela qual inexiste processo de execução penal em tramitação do SEEU, o que impossibilitou o impetrante de

protocolar o pedido de prisão domiciliar no Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de São Luís/MA.
 
 
 
Afiançou ainda ter protocolado pedido de prisão domiciliar junto ao Juízo da 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário da

Capital, o qual determinou a imediata devolução da petição ao advogado subscritor, haja vista os autos se encontrarem

nesta Corte de Justiça, já tendo sido exaurida a tutela jurisdicional de 1º Grau.
 
 
 
Ao final, reitera a necessidade de concessão da medida liminar, substituindo a prisão preventiva do paciente pela

domiciliar, em caráter humanitário.
 
 
 
É o relatório.
 
 
 
DECIDO.
 
 
 
Consoante se pode extrair do relatório, postula o impetrante a concessão da presente ordem em caráter liminar, com a

substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, considerando-se o seu delicado estado de saúde.
 
 
 
Na espécie, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o inciso II, do art. 318, do

Código de Processo Penal dispõe que:
 
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando agente for:
 
[...]
 
II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;
 
 
 
Sobre o tema leciona Luiz Flávio Gomes:
 
Ao preso compete o ônus de provar que se enquadra em uma das situações do artigo 318; a ele compete demonstrar ao

juiz, por meio de prova idônea, que tem o direito à prisão domiciliar. Dado o princípio da liberdade probatória que vige no

processo penal, a prova idônea pode constituir em qualquer meio previsto ou não proibido pela legislação de regência,

ressalvadas as limitações impostas pela lei civil no tocante ao estado das pessoas (art. 155, parágrafo único do CPP).

Nas hipóteses dos incisos I e III, a comprovação da idade (preso com idade superior a 80 anos ou criança com idade

inferior a 6 anos) deverá ser realizada com certidão de nascimento ou documento equivalente; nos casos dos incisos II e

IV, a doença grave ou a gravidez de alto risco deverá ser comprovada por documento médico ou ouro meio de prova

idôneo.
 
 
 
Tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento no sentido de que

para a substituição da prisão preventiva por domiciliar deve o réu demonstrar que seus problemas de saúde não podem

ser tratados de modo satisfatório no estabelecimento prisional:
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Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar

humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico

complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver

infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa

humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei

Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso

de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº

691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a

cada 2 (dois) meses, da
 
necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da

preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante. 1. Em princípio, se o caso não é de flagrante

constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer

de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere

liminar. 2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado. 3.

Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao

preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave. 4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo

único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento

médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar.

Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe

de 7/3/16, ambos de minha relatoria. 5. O laudo pericial juntado aos autos demonstrou satisfatoriamente que o paciente,

com alto risco de saúde, possui expressiva possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, em decorrência de

procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para extração de um câncer, cujo tratamento mostra-se incompatível

com o cárcere. 6. Em vista do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), revela-se excessivo e

desproporcional aguardar que o paciente, recém operado de um câncer, alcance o quadro de extrema debilidade em

face das condições prisionais inadequadas. 7. A Corte já se pronunciou no sentido de que a “preservação da integridade

física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da

República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial

dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF,

art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX)” (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14).

8. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional. 9. Ordem concedida para determinar a

conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de

Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de

subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva

decretada (CPP, art. 312). (HC 153961, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018,

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 22-05-2020 PUBLIC 25-05-2020)
 
 
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE

ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA

ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DELETÉRIA

DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA

ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES

ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318,

INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE

POR
 
MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO

CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA

EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 7. A jurisprudência desta Quinta Turma, no sentido de que, à luz do disposto no art.

318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a
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incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar. 8. A questão relativa à alegada demora

injustificada na instrução processual não foi objeto de exame pela Corte de origem, no acórdão recorrido, o que obsta a

sua análise no presente recurso, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 9. Recurso parcialmente

conhecido e, na extensão, desprovido. (RHC 107.631/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,

julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)
 
 
 
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

DESTINADA À PRÁTICA DE DIVERSAS ESPÉCIES DE CRIMES. FACÇÃO "BALA NA CARA". DECRETO PRISIONAL

QUE APONTA ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE SOCIAL

DO PACIENTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA

EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO

MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. [...] 4.

Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo

Penal, o preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade

entre o tratamento de saúde e o encarceramento, o que não se verificou na hipótese dos autos. 5. Ordem de habeas

corpus denegada. (HC 487.762/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe

04/10/2019)
 
 
 
Necessário registrar que, diante da atual situação de pandemia do Novo Coronavírus, classificada pela Organização

Mundial de Saúde desde 11.03.2020, uma série de medidas estão sendo adotadas em âmbito nacional, objetivando

prevenir/minorar/dificultar a inseminação do COVID-19, inclusive no sistema prisional brasileiro, com restrições que até

mesmo os brasileiros em geral estão sendo submetidos, mais precisamente o isolamento social. Ademais, por meio da

Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, seguida pela Instrução Normativa n.º 28/2020 da

Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Estado do Maranhão e do Plano de Contingência para o Novo

Coronavírus (COVID-19) no Sistema Penitenciário do Maranhão, inúmeras medidas penais foram recomendadas aos

magistrados, os quais devem levar em
 
consideração ao caso concreto, com especial atenção aos grupos de riscos e locais com superlotação.
 
 
 
Dispõe o art. 5° da Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça:
 
Art. 5º Recomendar 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;
 
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;
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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.
 
 
 
Embora no presente caso o paciente se encontre condenado ao cumprimento de pena em regime inicialmente fechado,

não se faz demais destacar, também, a Portaria n.º 03/2020 – GAB 1ª VEP, de 24.03.2020, exarada pelo Juízo da 1ª

Vara de Execuções Penais do Termo Judiciário de São Luís/MA – Comarca da
 
Ilha de São Luís/MA, que ao considerar a situação de calamidade pública, resolveu conceder prisão domiciliar

temporária, por trinta dias, aos apenados do regime semiaberto da Comarca da Ilha de São Luís/MA, submetidos,

incluídos nos denominados grupos de risco da infecção do COVID 19, inclusive submetendo-os a determinadas

condições, mais precisamente: a) não ausentar do endereço indicado à um unidade prisional sem justificativa ou

autorização do juízo; b) monitoramento eletrônico, em havendo disponibilidade do equipamento; c) apresentar-se

espontaneamente à unidade, no trigésimo primeiro dia após sua saída prisional.
 
 
 
No presente caso, verifica-se que o paciente comprovou que “está acometido com grave problema de saúde, além de

ser hipertenso foi diagnosticado com Covid-19 [SARS-COV2], apresentando rebaixamento de nível de consciência,

pouco comunicativo, deambulando com dificuldade, febre, calafrio, dor na garganta, astenia, inapetência, cansaço,

mialgia, desconforto respiratório e dor torácica, diante do agravamento do seu estado de saúde, o paciente foi

encaminhado ao Hospital Dr. Carlos Macieira, onde segue internado em estado grave”.
 
 
 
Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados desta Corte:
 
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.. ROUBO. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. REGIME

FECHADO. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA. PACIENTE NO

GRUPO DE RISCO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N° 62/2020 DO CNJ. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em caráter

excepcional, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido, pela concessão do benefício da prisão domiciliar, no caso de

regime prisional diverso do aberto, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se

encontra o apenado. 2. In casu, o paciente está submetido a tratamento de câncer, com realização de radioterapia e

quimioterapia, necessitando de cuidados, os quais se afiguram incompatíveis com as condições existentes na unidade

prisional. 3. Logo, é recomendável que o paciente, nas condições atuais em que se encontra, retorne à unidade

prisional, em razão da pandemia causada pela COVID-19, vez que resta inequívoca sua adequação no chamado grupo

de vulneráveis. 4. Ordem concedida. (TJMA – Habeas Corpus n.º 0814361-38.2020.8.10.0000 - 2ª Câmara Criminal –

Rel. Des. José Luiz Oliveira de Almeida – julgado em sessão virtual de 12 a 19 de novembro de 2020)
 
 
 
PROCESSO PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA COVID-19. PACIENTE

INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. PRISÃO DOMICILIAR PELO PRAZO DE 90

(NOVENTA) DIAS. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. No presente caso, observa-se que o paciente possui enfermidade,
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uma vez que é portador de
 
tuberculose e, portanto, dentro do chamado grupo de risco para o Covid-19 (coronavírus) que, conforme Recomendação

62/2020 do CNJ pode haver a concessão de prisão domiciliar temporária. 2. Estando os autos devidamente instruídos

quanto à gravidade da doença que acomete o paciente, incluindo-o no grupo de risco para o atual e nefasto Covid-19, e

ante a impossibilidade de o sistema prisional precário oferecer segurança adequada para a sua integridade física, bem

como a possibilidade de revisão da medida, de ofício ou a pedido das partes, quando normalizada a situação, é que se

vislumbra o preenchimento dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar temporária. 3. Ordem concedida.

Unanimidade. (TJMA – Habeas Corpus n.º 0804920-33.2020.8.10.0000 - 3ª Câmara Criminal – Rel. Des. José de

Ribamar Froz Sobrinho – julgado em sessão virtual de 06 a 13 de julho de 2020)
 
 
 
Isto posto, DEFIRO a liminar pleiteada, para substituir a prisão preventiva do paciente WÁGNER CÉSAR DE ALMEIDA

por domiciliar, com monitoramento eletrônico, devendo a mesma ser reanalisada a cada 100 (cem) dias, nos termos da

Portaria-Conjunta nº 9/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a imposição de monitoração eletrônica de pessoas no

âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.
 
 
 
Em caso de impossibilidade da imediata implementação do monitoramento eletrônico, deverá ser o paciente posto em

prisão domiciliar, sob o compromisso de comparecer perante a autoridade tão logo seja intimado acerca da

disponibilidade do respectivo equipamento.
 
 
 
Em tempo, deixo de solicitar informações à autoridade coatora, uma vez que o feito encontra-se em tramitação neste

Tribunal de Justiça, em virtude da interposição de Recurso de Apelação, encontrando-se no aguardo de apresentação

das contrarrazões recursais pelo Ministério Público. Nesse ponto, destaco que consta nos autos despacho do Juízo de

base determinando a imediata devolução da petição ao advogado subscritor, haja vista os autos se encontrarem nesta

Corte de Justiça, já tendo sido exaurida a tutela jurisdicional de 1º Grau.
 
 
 
Sigam os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
 
 
 
A presente decisão serve como ofício para fins de ciência e cumprimento.
 
 
 
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
 
 
 
São Luís (MA), 18 de junho de 2021.
 
 
 
 
 
Desembargador FROZ SOBRINHO
 
Relator
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