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NOTA TÉCNICA Nº 04/2020/CAOCRIM-MPPI 

Ementa: Orientações Técnico-Jurídicas para
auxiliar na atuação extrajudicial e judicial
dos  Membros  do  Ministério  Público  do
Estado do Piauí. Contexto da pandemia da
Covid-19.  Recomendação  CNJ  nº  62/2020
servindo  como  fundamentação  para  a
concessão de benefícios à revelia da lei. 

O Centro de Apoio às Promotorias de Justiça Criminais - CAOCRIM, com fundamento nos
artigos 33, inciso V, da Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e 55, inciso
II, da Lei Complementar nº 12/1998 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí),
expede  a  presente  Nota  Técnica,  sem  caráter  vinculativo,  aos  órgãos  de  execução  do
Ministério Público do Estado do Piauí com atuação na área criminal, fundamentando-se nas
razões que passa a apresentar: 

1. Introdução. Da Lei e dos Atos Normativos aplicáveis à espécie.
 

Em  decorrência  do  surgimento  da  pandemia  do  novo  coronavírus  (Covid-19),  a
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou Estado de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional.

Adveio a lei federal nº 13.979/2020, dispondo sobre as medidas para enfrentamento da
emergência  de saúde  pública  decorrente  do coronavírus,  responsável  pelo  surto  de 2019,
dentre elas, as medidas sanitárias de isolamento, quarentena e determinação compulsória de
realização de alguns exames laboratoriais, vacinação e tratamentos médicos específicos.

Em face disso, os  Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde expediram a
Portaria  Interministerial  nº  07/2020,  que  trata  sobre  as  medidas  de  enfrentamento  da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-
19), no âmbito do sistema prisional,  prevendo que  normas e orientações do Ministério da
Saúde acerca das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentes da
Covid-19 deverão ser seguidas no âmbito do sistema prisional,  para resguardar as pessoas
privadas de liberdade e os servidores públicos.

1



__________________________________________________________________

O Ministério da Justiça e Segurança Pública também expediu a Portaria nº 135/2020,
que estabeleceu padrões mínimos de conduta a serem adotados em âmbito prisional visando a
prevenção da disseminação da COVID-19, dentre elas: restrição, ao máximo, da entrada de
visitantes nas unidades prisionais, inclusive de advogados; separação imediata dos presos que
ingressam via prisão em flagrante ou transferências; limitação ou suspensão das transferências
ou recambiamentos de presos entre unidades da federação; criação de áreas específicas para
isolamento  de  presos  acometidos  de  sintomas  gripais;  isolamento  de  presos  maiores  de
sessenta  anos  ou  com  doenças  crônicas;  realização  de  gestões  junto  ao  Poder  Judiciário
visando a suspensão temporária de audiências ou, no caso daquelas indispensáveis e urgentes,
sua  realização  por  meio  de  videoconferência;  suspensão  ou  redução  das  atividades
educacionais, de trabalho, assistência religiosa ou qualquer outra que envolva aglomeração e
proximidade entre os presos; promoção de meios e procedimentos carcerários para assepsia
diária das celas; promoção de campanhas educacionais e de conscientização sobre os meios de
prevenção da doença, envolvendo servidores, visitantes e os privados de liberdade; aumento
no tempo diário do procedimento de banho de sol, caso haja possibilidade; gestões entre os
órgãos competentes visando atenção e critérios restritos na concessão de prisão domiciliar aos
privados de liberdade que se enquadrem nas hipóteses concessivas legais e tenham estrutura
familiar,  com  o  devido  monitoramento  da  pena  por  meio  das  tornozeleiras  eletrônicas  e
aferição  cuidadosa  do  impacto  possível  na  sobrecarga  do  sistema de  segurança  pública  e
saúde;  realização  de  mutirões  carcerários  virtuais,  envolvendo Poder  Judiciário,  Ministério
Público, Defensorias e OAB para análise criteriosa de benefícios pendentes e ajustamento de
progressões de regime de cumprimento das penas; suspensão de saídas temporárias, ou, no
caso de impossibilidade, triagem dos presos por  equipe de saúde habilitada no retorno;  e
suspensão de férias e licenças de servidores do sistema prisional pelos próximos noventa dias.

E mais, a atuação conjunta dos Ministérios resultou na elaboração de um Manual com
Recomendações para Prevenção e Cuidado da Covid-19 no Sistema Prisional Brasileiro.

Já  o  Departamento  Penitenciário  Nacional  –  DEPEN publicou  a  Nota  Técnica  nº
23/2020, esclarecendo acerca da prestação do serviço de saúde dentro das unidades prisionais
em todo o Brasil. 

Por sua vez, o  Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP, órgão
vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, expediu a  Resolução nº 4, de 23 de
abril de 2020, dispondo sobre Diretrizes Básicas para o Sistema Prisional Nacional no período
de  enfrentamento  da  pandemia  novo  Coronavírus  (2019-nCoV),  a  serem  observadas  pela
Administração  Penitenciária,  pelo  Juiz  de  Direito,  Membros  do  Ministério  Público  e  da
Defensoria Pública.
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Nesse sentido, seguindo as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em
conjunto com a  Secretaria Estadual de Saúde – SESAPI, a Secretaria de Estado da Justiça –
SEJUS elaborou  duas  Notas  Técnicas com  orientações  para  prevenção  de  contágio  por
coronavírus no Sistema Prisional do Piauí. 

Recentemente, atendendo à solicitação dos Centros de Apoio à Saúde e às Promotorias
Criminais, órgãos auxiliares do Ministério Público do Estado do Piauí, o Conselho Regional de
Medicina  -  CRM emitiu  o  Parecer  CRM-PI  nº  01/2020,  no  sentido  de  que  observadas  e
cumpridas as determinações constantes da Portaria Interministerial nº 07/2020, expedida em
conjunto pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro da Saúde; as
orientações  da  Nota  Técnica  da  Secretaria  de  Justiça  do  Estado  do  Piauí,  que  traz  as
orientações para prevenção de contágio por coronavírus no Sistema Prisional do Piauí; e, no
que concerne ao entendimento deste parecer, a Recomendação nº 62, de 17 de março de
2020, do Conselho Nacional de Justiça, o enfrentamento da pandemia de coronavírus poderá
ser realizado nas unidades prisionais.

O  Conselho Nacional  do Ministério Público,  por intermédio da Comissão do Sistema
Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, publicou a Nota Técnica
nº 02/2020 - CSP, tratando-se de um Estudo e Roteiro Sugestivo de Providências no Sistema
Prisional – pandemia da Covid-19 para auxiliar os Membros do Ministério Público.

O  Conselho  Nacional  de  Justiça emitiu  a  Recomendação  nº  62/2020,  dirigida  aos
Tribunais e aos Magistrados no sentido de que adotem medidas preventivas à propagação da
infecção  pelo  novo  coronavírus  –  Covid-19,  no  âmbito  dos  sistemas  de  justiça  penal  e
socioeducativo.

Por fim, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados
e da União – CNPG expediu a Nota Técnica nº 04/2020 com a pretensão de, promovendo uma
interação entre as normas editadas pelo CNJ e pelo CNMP, buscar uma harmonização entre as
questões de política sanitária e as questões de política prisional, a fim de subsidiar a atuação
do Ministério Público nacional. 

Impende ressaltar que todos esses regramentos se propõem a nortear a atuação de
Gestores  do  Sistema Prisional,  Integrantes  das  Forças  de  Segurança  Pública,  Membros  do
Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e da OAB, na prevenção e no
combate à pandemia da COVID-19.
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O momento é absolutamente atípico e desconhecido, pelo que é necessário extrair a
teleologia  de  cada dispositivo  legal,  de  cada  norma,  de cada  orientação,  no  intuito  de  se
conciliar a convivência de direitos fundamentais, a exemplo da saúde e da segurança pública.

2. Da Recomendação CNJ nº 62/2020.

A Recomendação nº 62/2020, em seu art. 1º,  caput e parágrafo único, revela as suas
finalidades específicas, que deverão nortear os Membros do Poder Judiciário no exercício do
seu mister jurisdicional no combate à pandemia da Covid-19:

Art. 1.º Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: 
I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e
agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo,  sobretudo daqueles que
integram   o   grupo   de   risco,   tais   como   idosos,   gestantes   e   pessoas   com   doenças   crônicas,   imunossupressoras,
respiratórias  e outras  comorbidades  preexistentes  que possam conduzir  a um agravamento do estado geral  de
saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;
II –  redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações
nas  unidades  judiciárias,  prisionais  e  socioeducativas,  e  restrição às interações  físicas  na realização de  atos
processuais; e
III –  garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o

devido processo legal. (Grifo nosso)

Pois bem.

O Conselho Nacional de Justiça, no intuito de prevenir a disseminação da infecção pela
Covid-19  nos  estabelecimentos  prisionais  e  naqueles  em  que  cumpridas  as  medidas
socioeducativas,  orientou  os  Tribunais  e  os  Magistrados  a  exercerem  a  sua  jurisdição
observando a (1) proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, daqueles que
integram o Sistema de Justiça Penal, Prisional e Socioeducativo, em especial dos que integram
grupo  de  risco;  a  (2)  adoção  de  medidas  sanitárias  com  vista  à  redução  de  fatores  de
propagação do vírus; e (3) garantindo a continuidade da prestação jurisdicional, assegurando
os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. 

Desta feita, a Recomendação CNJ nº 62/2020 não pode ser interpretada ou utilizada
como fundamento para  a prolação de decisões  administrativas  ou judiciais,  especialmente
coletivas, que promovam a liberdade indiscriminada de pessoas privadas de liberdade. 

Esse  não deve ser o  entendimento extraído da orientação do Conselho Nacional  de
Justiça,  de  autorizar  indistintamente  a  libertação  em  massa  de  presos  provisórios  ou
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definitivos,  sendo  de  rigor  uma  análise  casuística,  individual  das  prisões  e  dos  seus
fundamentos. 

Em relação à custódia preventiva, a sua decretação ou manutenção é possível quando as
circunstâncias  do  fato  indiquem  a  inadequação  ou  a  insuficiência  das  medidas  cautelares
diversas da prisão. Há pressupostos e requisitos legais que autorizam a prisão e que devem ser
observados em cada caso concreto.

Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa:   HABEAS   CORPUS   SUBSTITUTIVO   DE   RECURSO   PRÓPRIO.   NÃO   CABIMENTO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES ANÁLOGOS AOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE
ARMA   DE   FOGO   E   DE   RECEPTAÇÃO.   GARANTIA   DA   ORDEM   PÚBLICA.   CONDIÇÕES   PESSOAIS   FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.   MEDIDAS   CAUTELARES   ALTERNATIVAS.   INSUFICIÊNCIA.   DESPROPORCIONALIDADE   ENTRE   A
SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E   PENA   PROVÁVEL.   INVIABILIDADE   DE   EXAME   NA   VIA   ELEITA.   CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Contudo,   considerando   as   alegações   expostas   na   inicial,   razoável   o   processamento   do   feito   para   verificar   a
existência de eventual constrangimento ilegal.
2.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  -  STJ  firmou  posicionamento  segundo  o  qual,  considerando  a  natureza
excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando
evidenciado,  de  forma  fundamentada  em  dados  concretos,  o  preenchimento
dos pressupostos e requisitos previstos  no  art.  312  do  Código  de  Processo  Penal  –  CPP.  A  custódia  cautelar
somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o
art. 319 do CPP. 
3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a
periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade da droga apreendida não ser das mais elevadas - 22,37g de
cocaína -, a comprovação de prática de atos infracionais anteriores análogos aos crimes de porte ilegal de arma de
fogo  e  de   receptacão  demonstra  o   risco  de   reiteração  delitiva,  bem como  a  periculosidade  do  agente,   sendo
fundamentação   idônea   para   a   decretação   da   custódia   cautelar,   ante   evidente   risco   ao   meio   social.
4. É firme o entendimento na egrégia Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a prática de
atos   infracionais   não   podem   ser   utilizados   para   fins   de   reincidência   ou   maus   antecedentes,   por   não   serem
considerados crimes, mas podem ser considerados com a finalidade de demonstrar o risco concreto de reiteração
delitiva, servindo de fundamento para a manutenção da prisão preventiva.
5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do
agente,   como   domicílio   certo   e   ocupação   lícita,   não   representa   óbice,   por   si   só,   à   decretação   da
prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
6.  Inaplicável  medida  cautelar  alternativa  quando  as  circunstâncias  evidenciam  que  as  providências  menos
gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
7. Não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois, em
sede de habeas  corpus,  não há como antecipar  a quantidade de pena que eventualmente  poderá ser   imposta,
menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
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8. Habeas corpus não conhecido. (HC 515.366/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em

01/10/2019, DJe 08/10/2019)  Grifo nosso

Desta  feita,  presentes  os  requisitos  e  pressupostos  legais,  não  sendo  indicada  a
imposição das medidas cautelares, deve-se decretar a prisão provisória, in casu, a preventiva.

Frise-se que essa conclusão decorre da lei e esse entendimento não foi alterado pela
vigência da lei nº 13.964/2019, que acrescentou o parágrafo único ao art. 3161 do Código de
Processo Penal, exigindo a reavaliação da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias. 

A ausência dessa reavaliação ou em sendo intempestiva não enseja a imediata liberdade
do preso, mas garante a ele o reexame dos pressupostos fáticos de sua prisão.

Nessa  toada,  o  Enunciado  35  do  Conselho  Nacional  de  Procuradores  Gerais  do
Ministério Público dos Estados e da União – CNPG, referendando trabalho do Grupo Nacional
de  Coordenadores  de  Centros  de  Apoio  Criminal  –  GNCCRIM:  “O   esgotamento   do   prazo
previsto no parágrafo único do art. 316 não gera direito ao preso de ser posto imediatamente
em liberdade, mas direito ao reexame dos pressupostos fáticos da prisão preventiva”.

Tal  observação  se  faz  conveniente  para  frisar  que,  apesar  de  a  prisão  ser  medida
excepcional,  estando devidamente  fundamentada  e  amparada  na  lei,  deverá  ser  mantida,
posto que necessária.

Logo, por si sós, as hipóteses elencadas nas alíneas do art. 4º, I, da Recomendação CNJ
nº 62/2020, não autorizam a revogação de decreto de prisão. 

Art.  4º Recomendar 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

1 Art. 316. O juiz poderá,  de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do
processo,  verificar  a  falta  de  motivo para  que ela  subsista,  bem como novamente decretá-la,  se  sobrevierem  razões  que  a
justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a
cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei nº 13.964,
de 2019)
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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; 

Seguindo  o  mesmo  raciocínio,  no  que  atine  à  prisão  definitiva,  ao  regime  de
cumprimento de pena e aos demais benefícios legais previstos no Código Penal e na Lei de
Execução Penal, também se deve obediência aos requisitos e pressupostos legais para a sua
concessão.

A título de exemplificação, progressões de regime de cumprimento de pena e concessão
de prisões domiciliares para presos definitivos encontram regramento legal a partir do art. 33
do Código Penal e do art. 110 da Lei de Execução Penal.

Se não estiverem presentes as condições para a progressão de regime ou para a prisão
domiciliar, não se sustenta decisão administrativa ou judicial, uma vez que em dissonância com
a lei.

Dessa forma, as hipóteses elencadas nos incisos do art. 5º da Recomendação CNJ nº
62/2020  também  não  autorizam,  por  si  sós,  a  concessão  de  benefícios  expressamente
previstos em lei, salvo se com esta em harmonia. 

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 Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça 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; 
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Em quaisquer das hipóteses acima ventiladas,  seja  para fins de revogação de prisão
provisória ou para alteração do regime de cumprimento de penas, a pandemia da Covid-19
não tem o condão de afastar a aplicação da lei. 

Os riscos epidemiológicos deverão ser levantados, analisados e sopesados para nortear
a adoção das medidas sanitárias preventivas e de contingenciamento indicadas pelos órgãos
de  saúde  competentes.  Não  se  pode  presumir  a  vulnerabilidade  de  pessoas  privadas  de
liberdade e de estabelecimentos prisionais, sendo crucial, antes, conhecer a realidade de cada
local para a tomada da decisão mais acertada.

Com o devido respeito,  não se insere no papel do Poder Judiciário  ou do Conselho
Nacional  de  Justiça se  imiscuir  nas atribuições  dos Gestores da Saúde e da  Administração
Penitenciária.  A  estes  compete  adotar  todas  as  medidas  de  precaução  e  de  combate  ao
coronavírus, não podendo o Judiciário a eles substituir, antecipando-se às políticas públicas e
recomendando aos Magistrados a adoção de medidas sem o devido respaldo em lei. 

3. Das Providências adotadas pelos Gestores dos Sistemas de Saúde e Prisional. 

Ora, o Ministério da Justiça e Segurança Pública,  o Ministério  da Saúde, o Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP, o Departamento Penitenciário Nacional,
a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Estado da Justiça, o Conselho Regional de
Medicina do Piauí lançaram diretrizes, manuais, notas orientativas, normas a serem seguidas
pelos  órgãos  públicos  responsáveis  pela  Administração  Penitenciária  para  evitar  a
disseminação da COVID-19.

No âmbito do Estado do Piauí, a SEJUS, por meio das portarias 115, 116, 123 e 155,
suspendeu as visitas sociais e íntimas, os atendimentos presenciais de advogados e defensores
públicos, os serviços de assistência religiosa, recambiamentos interestaduais e as escoltas dos
presos  custodiados  no  Sistema  Prisional  do  Piauí,  como  medida  excepcional  para
enfrentamento da COVID-19.

Afora isso, elaborou notas técnicas prevendo protocolos a serem seguidos para prevenir
e conter eventual contaminação de pessoas privadas de liberdade e servidores públicos. Tais
protocolos foram referendadas pelo Conselho Regional de Medicina, que também aprovou as
medidas adotadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, conforme Parecer CRM nº
01/2020. 
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O CNJ, ao publicar a Recomendação nº 62, colocou em dúvida a competência de órgãos
técnicos das áreas da saúde, da segurança pública e do sistema prisional, presumindo a sua
ineficiência e a impossibilidade de promover ações de enfrentamento ao coronavírus.

Com respaldo na dita Recomendação, decisões administrativas e judiciais, individuais e
genéricas, concederam benefícios às pessoas privadas de liberdade à revelia de previsão legal
e  do  efetivo  conhecimento  das  medidas  que  estavam  sendo  estudadas,  planejadas  e
executadas pelos órgãos públicos responsáveis pela gestão do sistema prisional.  

Por  óbvio,  a  Recomendação  é  uma  simples  recomendação,  que  não  pode  ser
interpretada para essa finalidade, mas sim como mais um critério de orientação à disposição
dos Magistrados e dos Tribunais, longe de ter aplicação absoluta e dissociada do caso concreto
e da previsão legal.

Nesse sentido, os julgados oriundos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e do
Rio Grande do Sul:

“(...)  A  Recomendação  nº  62/20  do  Conselho  Nacional  de   Justiça  não  dispõe  que  as  custódias  cautelares  que
excedam 90 dias são ilegais; apenas recomenda aos magistrados que reavaliem, nos termos do art. 316 do CPP, as
prisões provisórias, priorizando, entre outras situação igualmente previstas na norma, as que excedam esse prazo
(art. 4º, I, c). II - Não subsiste ilegalidade no acautelamento prisional na hipótese em que a autoridade acoimada
coatora procede em consonância com a Recomendação do CNJ, reanalisa o cárcere do paciente, mantendo-o sob
custódia prisional  em razão de persistirem os pressupostos e requisitos inerentes à medida.  III  -  Em que pese a
Recomendação  nº  62  do  CNJ,  insta  salientar  que a  revogação das custódias  preventivas  ou substituição  por
medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não pode se concretizar indiscriminadamente , genericamente,  de
maneira dissociada das particularidades de cada caso concreto posto à apreciação, sob pena de se abrir perigoso
precedente,  propiciar  o  caos  e  intensificar  a  insegurança  social.  É   preciso   cautela   e   análise   da   situação
concretamente enfocada IV - A pandemia COVID-19 não pode ser empregada como meio de subversão do sistema
legal vigente, em especial quando se trata de paciente que não integra nenhum grupo de risco, pessoa jovem (19
anos), sem deficiência ou doença crônica, que não se enquadra nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ . V-
Ordem denegada. COM O PARECER DA PGJ (TJMS - HC: 14034939220208120000 MS 1403493-92.2020.8.12.0000,
Relator:  Des.   Luiz  Claudio  Bonassini   da  Silva,  Data  de   Julgamento:  24/04/2020,  3ª  Câmara  Criminal,  Data  de
Publicação: 28/04/2020)”. Grifo nosso

“(...)   II.  A  Recomendação  nº  62/2020  do  CNJ  e  a  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  mencionada  pela
impetrante não determinou a automática soltura dos pacientes segregados preventivamente. De forma diversa,
os órgãos do Poder Judiciário foram, com as referidas medidas, recomendados a reanalisar, com vistas ao novo
quadro fático gerado pelo “COVID-19”, a necessidade de manutenção das medidas cautelares.  Tal “reavaliação”
deve ser efetuada de forma individualizada, observando-se as circunstâncias pessoais do paciente, o estado de
saúde  deste,  a  gravidade  e  as  circunstâncias  do  caso  em  concreto  que  ensejaram  a  decretação  da  prisão
preventiva,  bem como  o  risco  de reiteração delitiva.  E,  na  espécie,  a  necessidade  da  segregação  cautelar  se
mantém, mesmo diante do cenário trazido pela defesa.  As recomendações  médicas expostas na documentação
anexada pela impetrante não são, a princípio, incompatíveis com os cuidados que podem ser adotados dentro do
cárcere. Não há, nos autos, qualquer prova, no sentido de que o indiciado estaria deixando de receber, no interior
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do estabelecimento prisional, o acompanhamento médico devido, com relação ao seu quadro de saúde. Sequer foi
comprovada a incapacidade do presídio em assim fazê-lo. Mesmo que o paciente pertença ao grupo de risco do
"COVID 19”,  é  necessária  a  demonstração  de  que  a  unidade  prisional  deixou  de  adotar   todas  as  medidas  do
protocolo   do   Ministério   da   Saúde.   Entendimento   do   STJ.   Mantida   a   prisão   preventiva.   ORDEM   DENEGADA.
UNÂNIME. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084095967, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Joni Victoria Simões, Julgado em: 27-04-2020)” Grifo nosso

Utilizar  a  Recomendação  do  CNJ  como  justificativa  para  liberar  presos,  sem  a
antecedente  e  individual  análise  dos  pressupostos  e  requisitos  de  cada  caso  concreto
representa afronta direta ao direito da coletividade à paz social e à segurança pública. Além
disso, também afronta uma das finalidades específicas da própria Recomendação, que orienta
os Magistrados e os Tribunais a atuarem no sentido de reduzir os riscos de propagação do
vírus. 

4. Substituição da Prisão Provisória por Medidas Cautelares. Concessão de Prisão domiciliar.
Revogação de Fiança. Fundamento na Covid-19. Necessidade de análise do caso concreto e
dos requisitos legais. 

O Ministério Público compreende a situação alarmante derivada da pandemia da Covid-
19 e ela é comum a todas as pessoas privadas ou não de liberdade, não podendo se constituir
em fundamento para a concessão de benefícios legais à revelia do ordenamento jurídico.

A substituição da prisão por medidas cautelares restritivas encontra previsão no art. 319
do Código de Processo Penal e será possível sempre que a medida se mostre suficiente para a
eficácia das investigações,  o processo criminal,  a efetividade do direito penal  ou a própria
segurança da coletividade.

Nos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima2: “Assim é que, na busca de alternativas
para   o   cárcere   cautelar,   ou   seja,   a   previsão   legal   de   outras   medidas   coercitivas   que   o
substituam com menor dano para a pessoa humana, porém com similar garantia da eficácia do
processo, o art. 319 do CPP passou a elencar 09 (nove) medidas cautelares diversas da prisão”.

Destarte,  a  regra  é  a liberdade,  ainda que com a  imposição de medidas  cautelares,
exceto  quando  o  caso  concreto,  atendendo  os  pressupostos  e  requisitos  legais,  exigir  a
privação da liberdade como medida idônea para garantir o fluxo da investigação, do processo,
a efetividade da aplicação da lei penal e a ordem pública.

A prisão domiciliar  prevista no art.  318 do Código de Processo Penal  é  viável  como
substituição à prisão preventiva, desde que:

2 Código de Processo Penal Comentado, 5ª edição, Jus Podivm, p. 988.
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Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº
12.403, de 2011).
I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;  (Incluído
pela Lei nº 12.403, de 2011).
IV – gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
VI - homem, caso seja o único responsável  pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído
pela Lei nº 12.403, de 2011).

  
Já a prisão domiciliar prevista na Lei de Execução Penal, em seu art. 117, é cabível para

os presos condenados e que já estejam em cumprimento da pena em regime aberto, uma vez
satisfeitas as seguintes situações:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se
tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.

Logo, as situações para a concessão de prisão domiciliar são taxativas.  Para o preso
preventivo, ou seja, provisório, nas hipóteses do art. 318 do CPP; para os presos condenados,
isto é, definitivos, em cumprimento da pena já no regime aberto, naquelas previstas no art.
117 da LEP. 

No contexto da Covid-19, conveniente e indicada a substituição da prisão por medidas
cautelares ou mesmo por prisão domiciliar quando houver a convergência dos pressupostos
legais e das seguintes situações fáticas: 

a) o privado de liberdade se encontra inserido no grupo de risco da Covid-19; 
b) o estabelecimento prisional não oferece o tratamento adequado à enfermidade; 
c) o risco de continuar no estabelecimento prisional e contrair o coronavírus é maior do

que o risco se colocado em liberdade, em meio à sociedade.

Assim,  por exemplo, caso o preso  definitivo esteja acometido de doença grave e se
enquadre  no  grupo  de  risco  da  Covid-19,  desde  que  não  esteja  recebendo o  tratamento
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médico  adequado na  unidade prisional  e  sopesado o  risco  de contaminação extra  muros,
poderá ser colocado em regime domiciliar tão somente se já estiver cumprindo a pena em
regime aberto. 

Portanto, presentes essas condições de ordem fática e havendo a subsunção ao texto da
lei,  indicada  a  substituição  da  prisão  por  medidas  restritivas  de  liberdade,  bem  como  a
concessão de prisão domiciliar, que devem ser devidamente fiscalizadas, dada a necessidade
de isolamento social imposta pelos governantes para elastecer a curva de pico da pandemia.

Logo, corroborando, a pessoa privada de liberdade, enferma, inserida no grupo de risco
da Covid-19, mas recebendo o tratamento médico pertinente na unidade prisional, deveria
receber  benefício  legal  que importasse  em  sua  saída  da  unidade  prisional  por  qual
fundamento?

Se esse fosse um caso concreto do Estado do Piauí, onde a Secretaria de Justiça, com
muita  brevidade,  suspendeu  as  visitas,  o  acesso  de  pessoas  e  de  objetos  ao  interior  dos
estabelecimentos prisionais, poder-se-ia afirmar que essa pessoa privada de liberdade estaria
mais segura dentro do que fora do sistema.

Por essa razão que a generalidade deve ser refutada, apesar de ser medida mais fácil.
Deve-se  conhecer  a  realidade  local,  o  caso  concreto,  para  que  a  decisão  surta  o  efeito
desejado.

Nesse aspecto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão da lavra do
Ministro Rogério Schietti Cruz:

DECISÃO:  MONICA  DA  SILVA  alega  sofrer  constrangimento  ilegal  decorrente  de  decisão  proferida  por
Desembargador  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo,  que  indeferiu  a  liminar  no  HC  n.  2072904-
86.2020.8.26.0000.  Extrai-se  dos  autos  que  a  paciente  cumpre  pena  em  regime  semiaberto  e  pugna,
liminarmente, pela concessão de prisão domiciliar, tendo em vista ser hipertensa e integrar o grupo de risco,
diante das consequências causadas pela Covid-19, além de ter uma filha menor de 12 anos de idade. Decido. (…)
Na espécie, o Juízo das execuções indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos: [...] Vale dizer,
muito embora a sentenciada esteja em unidade do regime intermediário, há registro em sua fa não condizente. Vê-
se, pois, desconhecer este Juízo a real situação carcerária da sentenciada, sendo temerária e prematura a concessão
do regime aberto.  Até mesmo decisão de saída antecipada seria prolatada sem esteio em dados concretos.  A
sentenciada vem recebendo tratamento médico. Não há notícia de casos de COVID-19 na unidade. Por fim, como
bem pontuou o Excelentíssimo Ministro Rogerio Shietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça: "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 ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal" (HC nº 567.408-RJ) (fls. 123-124, grifei).
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Ainda, ao julgar os embargos declaratórios, o Magistrado de primeiro grau assinalou que "houve progressão ao
regime semiaberto após a última anotação da fa, falha que será apurada quando da viabilidade de consulta aos
autos. Partindo dessa premissa, de antemão vê-se que novo lapso temporal não foi atendido, considerada a data
apontada pela Defesa - 22/1/2020 (documento do SIVEC indica apenas a data de ingresso no CPP em 17/2/2010).
TCP em 17/11/2024 (fl.  135,  destaquei).  O Desembargador  relator  do writ  impetrado na origem, por sua vez,
indeferiu a medida de urgência, sob a seguinte motivação:
[...] A despeito dos argumentos apresentados pela digna impetrante, inviável a concessão da liminar, por não se
mostrarem presentes, desde logo, os requisitos necessários ao deferimento da medida extrema. Na verdade, as
razões de fato e de direito não trazem certeza da existência do alegado constrangimento ilegal a ponto de ensejar a
antecipação do mérito do habeas corpus, sobretudo porque, a despeito da atual pandemia de COVID-19, como foi
pontuado  na  r.  decisão  de  primeiro  grau,  a  paciente  vem recebendo  acompanhamento  médico  na  unidade
prisional (fl. 153, grifei). É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do
coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas
são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da
medida  mais  gravosa  com  outro  olhar;  porém,  sempre  com  ressalva  quanto  à  necessidade  inarredável  da
segregação preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional, sobretudo nos
casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. De qualquer modo, a par do cenário indicado,
entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova
realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área
de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado.  Mister ressaltar que o Poder
Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela pandemia de Covid-19, o que se pode inferir
da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como mediante o
olhar  atento do Supremo Tribunal  Federal,  que,  em 23/3/2020,  solicitou  informações  aos órgãos  competentes
acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641,
Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Ademais, conquanto a paciente seja hipertensa e, supostamente, pertença
ao grupo considerado de risco diante do novo coronavírus, a precariedade das cadeias públicas é argumento que
pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar
a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado
de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz
da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução
específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do
contágio  e  da  morte  de  presos  e,  mesmo  com  as  projeções  de  que  viveremos  tempos  sombrios  o  que,
atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per
saltum, a liminar requerida pelo impetrante. Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda
não têm respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo coronavírus,
adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais. Nesse cenário, não há razões
para  coactar  do Juiz  de  primeira  instância  e  do Tribunal  a  análise  da  situação de cada preso.  Este  Superior
Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime
fechado do presídio onde se encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades
locais para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a instabilidade de quadro
clínico dos pacientes ou que não foi adotada nenhuma providência para resguardá-los do contágio ou para tratá-los,
se necessário. Assim, considero temerário, em liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui
comorbidades  pré-existentes.  É  imprescindível  a  oitiva  do  Juiz  da  VEC,  para  constatar  eventual  omissão  da
autoridade apontada como coatora. No caso, conforme explicitado, o Juízo das execuções ressaltou que ela vem
recebendo atendimento adequado no estabelecimento prisional. Por fim, muito embora não haja a defesa fundado
o seu pedido, especificamente, no art. 318-A do CPP, e nem tampouco as instâncias de origem hajam negado a
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prisão domiciliar sob essa ótica, faço lembrar que, basta que a investigada ou a ré tenha filho de até 12 anos de
idade incompletos para ter, em tese, direito à prisão domiciliar, quando se tratar de prisão preventiva. Na espécie,
conforme claramente exposto, trata-se de condenação definitiva, ou seja, prisão-pena. Destaco, ainda, que não há
previsão, no Código de Processo Penal, de prisão domiciliar para as rés com condenação confirmada em segundo
grau,  em condições  análogas  às  daquelas  na situação  do art.  318  do CPP,  vale  dizer,  em constrição  cautelar.
Diante das circunstâncias expostas, entendo que não era o caso, portanto, da concessão da prisão domiciliar pelo
Desembargador e não soa absurda sua decisão, ora impugnada. Assim, não se pode superar o óbice da Súmula n.
691 do STF. Logo, não identifico ilegalidade manifesta na decisão impugnada. Ressalto, todavia, que a análise feita
nesta  oportunidade  não preclui  o  exame mais  acurado  da  matéria,  em eventual  impetração  que  venha  a  ser
aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo. À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do
RISTJ, indefiro liminarmente o recurso habeas corpus. (HC 575380 - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – Data da

publicação: 29/04/2020) Grifo nosso

Portanto,  nem  a  pandemia  do  coronavírus,  tampouco  a  Recomendação  CNJ  nº
62/2020, podem servir como alvará de soltura, “passe livre” para presos, sob pena de violação
ao direito da coletividade à paz social, à segurança pública e à saúde pública. 

Ressalte-se, inclusive, o fragmento da decisão em que o Ministro relator reconhece a
adoção pelos Estados de medidas destinadas à não propagação do vírus no sistema prisional,
exatamente pela consciência dos seus efeitos devastadores. 

Além  disso,  o  Ministro  frisou  que,  apesar  de  o  Supremo  Tribunal  Federal  ter
reconhecido o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro, ainda no ano
de 2015, tal reconhecimento não autorizou o esvaziamento dos estabelecimentos prisionais, o
que também não se recomenda sob a justificativa da Covid-19, ante o evidente risco de se
causar uma grave crise de segurança pública, além da crise sanitária pela qual o mundo passa.  

Afora isso, a concessão de medidas cautelares em substituição à prisão ou a prisão
domiciliar, sem que haja observância às cautelas sanitárias, contrariam as recomendações de
isolamento social da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, replicadas pelos
decretos estaduais no Estado do Piauí.

O mesmo raciocínio  deverá  ser  utilizado para  os  casos  de  concessão  da liberdade
provisória  vinculada ao pagamento da fiança,  o  que,  infelizmente,  não vem ocorrendo no
Superior Tribunal de Justiça.

O Ministro Sebastião Reis Júnior estendeu a liminar concedida no HC nº 568.693-ES,
determinando  aos  Tribunais  a  extensão  dos  efeitos  da  decisão  que  instituiu  a  soltura,
independentemente de pagamento de fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida
a fiança e ainda se encontram presos em razão do não pagamento, alegando a crise provocada
pela pandemia do novo coronavírus:
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“Ante o exposto, defiro o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para  determinar a extensão dos
efeitos  da decisão que  instituiu  a  soltura,  independentemente  do pagamento  da fiança,  em favor  de  todos
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram
submetidos  à  privação  cautelar  de  liberdade  em  razão  do  não  pagamento  do  valor ,   em   todo   o   território
brasileiro.”

Com o advento da lei nº 12.403/2011, que alterou diversos dispositivos do Código de
Processo Penal, dentre eles os arts. 319 e 321, a  fiança perdeu a característica exclusiva de
medida de contracautela, passando a ter também a natureza de medida cautelar autônoma
substitutiva do cárcere.

Antes da lei nº 12.403/2011, a liberdade provisória, vinculada ou não ao pagamento
de fiança, tinha o propósito de substituir a prisão em flagrante e assegurar a presença do autor
do fato aos atos do processo. Com a vigência da lei, por sua vez, a liberdade provisória passou
a ser também medida cautelar autônoma, prevista no art. 319, VIII, do Código de Processo
Penal.

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução
do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

Nesse  rumo,  Renato  Brasileiro  de  Lima3:  “Com   o   advento   da   Lei   n.   12.403/11,   a
liberdade   provisória   deixa   de   funcionar   como   medida   de   contracautela   substitutiva
exclusivamente da prisão em flagrante, porquanto, doravante, também poderá ser usada para
substituir eventual prisão preventiva ou temporária, se acaso o magistrado visualizar que sua
concessão com ou sem fiança, cumula (ou não) com as cautelas diversas da prisão, seja capaz
de afastar as situações de perigo do art. 282, inciso I, do CPP, sem a necessidade de imposição
do cárcere cautelar”. 

Ao isentar do pagamento da fiança todos os presos que estavam privados de liberdade
e colocá-los, de fato, em liberdade, sem a prévia aferição da condição financeira, da situação
econômica, o Ministro ignorou o teor do art. 350 do Código de Processo Penal:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe
liberdade provisória, sujeitando-o as obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código.

3 Código de Processo Penal Comentado, 5ª edição, Jus Podivm, p. 1011.
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E parece ter igualmente ignorado as situações em que a prisão tenha decorrido do
descumprimento do pagamento da fiança  prevista no art. 319, VIII, do CPP. Explica-se. Se a
fiança  foi  arbitrada  como  medida  cautelar,  em  razão  da  insuficiência  de  todas  as  outras
medidas cautelares. O agente, que além de ter descumprido as iniciais, deixou de recolher o
valor referente à fiança, pela decisão do STJ, não poderá ser preso ou mantido em cárcere,
conforme previsto no art. 282, § 4º4, do CPP?

Perceba-se, o recolhimento ao cárcere também decorreu do não pagamento de fiança,
mas o cerne da questão é outro, todas as demais medidas cautelares impostas não foram
observadas pelo infrator...  

Logo,  a  decisão  do  Ministro  do  STJ  dá  margem  a  uma  interpretação  inaceitável,
podendo servir como alvará de soltura a beneficiar todos os presos que deixaram de pagar
fiança, sem que tenha havido a responsabilidade da prévia avaliação do caso concreto, para
identificar a natureza da fiança, se substitutiva da prisão em flagrante ou cautelar, e o porquê
de ter sido arbitrada. 

Como se não bastasse a inobservância da situação econômica do preso em cada caso
concreto, bem como dos arts. 327 e 328 do CPP, determinou aos Tribunais e aos Juízes que
verificassem, com urgência, a conveniência de medidas cautelares, aí sim de acordo com o
caso concreto. De fato, é mais fácil conceder liberdade genericamente: 

“Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única
cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem
aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em
substituição à fiança ora afastada”. 

A dispensa da fiança passa a ser um direito do beneficiário desde que presentes os
elementos que comprovem a impossibilidade de pagamento, tratando-se de ônus da defesa,
considerando-se inserido nessa condição a pessoa que não puder prover as despesas sem
privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família, consoante art. 32, §
1º, do Código de Processo Penal.

Desse modo, não é razoável a dispensa da fiança pela presunção de que, pela simples
ausência de pagamento, o preso encontra-se em situação de hipossuficiência, sem que haja
um conjunto probatório que reforce tal condição, como também não é razoável a dispensa
com base em uma eventual contaminação pela Covid-19 nos estabelecimentos prisionais.

4 § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de
seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão
preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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Decisões dessa natureza tornam letra morta texto de lei,  à revelia da vontade do
legislador, que, in casu, se desejasse alterar o Código de Processo Penal deixando de prever o
instituto da fiança o teria feito recentemente por meio da lei nº 13.964/2019.

5. Conclusão.

Em  conclusão,  mas  de  antemão  reconhecendo  que  a  matéria  abordada  não  é
exauriente, tanto por suas peculiaridades quanto pela realidade dinâmica trazida pela Covid-
19 ao cenário jurídico, elenca-se a seguir orientações visando contribuir com a atuação dos
Membros do Ministério Público do Estado do Piauí na seara criminal:

a) A atuação extrajudicial ou judicial do MPPI pode ser embasada nas diretrizes, notas técnicas
e manuais elaborados pelos órgãos competentes de saúde, de segurança pública e do sistema
prisional,  bem como pelos  pareceres  técnicos  dos  conselhos de classe  e  pelas  normativas
elaboradas pelos órgãos superiores e auxiliares integrantes do Ministério Público brasileiro,
especialmente nesse momento atual, nas questões referentes à Covid-19, a fim de se garantir
uma atuação forte e uniforme. 

b) A atuação extrajudicial ou judicial do MPPI, na condição de parte ou de fiscal da correta
aplicação  da  lei,  deve  combater  eventual  interpretação  e  aplicação  de  atos  normativos
dissociadas da lei.

c) A Recomendação CNJ nº 62/2020 não tem o poder de autorizar a prolação de decisões
administrativas ou judiciais genéricas à revelia da lei, sendo imprescindível a análise rigorosa e
individual de cada caso. 

Os  documentos  mencionados  no  texto  da  presente  Nota  Técnica  encontram-se  à
disposição na página do CAOCRIM, no site do Ministério Público do Estado do Piauí5. 
 

Teresina, 15 de maio de 2020.

Luana Azerêdo Alves
Promotora de Justiça

Coordenadora do CAOCRIM

5 https://www.mppi.mp.br/internet/index.php  ? option=com_phocadownload&view=category&id=2804:corona&Itemid=132    
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