
NOTA TÉCNICA Nº 05/2020/CAOCRIM-MPPI

Ementa:  Orientações  Técnico-Jurídicas  para
auxiliar  na  atuação  dos  Membros  do
Ministério Público do Estado do Piauí. Decisão
do STF.  Habeas Corpus Coletivo 165.704/DF.
Art. 318, CPP. Recomendação CNJ nº 62/2020.

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:

I – Introdução

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu habeas corpus coletivo

(HC 165.704/DF) a todas as pessoas que estão presas preventivamente e que têm sob sua única

responsabilidade  crianças,  adolescentes  e  pessoas  com  deficiência  no  sentido  de  permitir  a

substituição do cárcere por prisão domiciliar. 

Nos  termos  da  decisão,  que  visa  proteger  a  primeira  infância  e  as  pessoas  com

deficiência e, sobretudo, minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19 no Sistema Prisional, para a

concessão do benefício de prisão domiciliar deverão ser observados os seguintes elementos:

 Presença de prova dos requisitos do art. 318, do CPP, o que poderá ser realizado inclusive

através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos; 

 Em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único

responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de deficiente, nos termos acima

descritos; 

 Em  caso  de  concessão  para  outros  responsáveis  que  não  sejam  a  mãe  ou  o  pai,  a

comprovação de que se  trata  de  pessoa imprescindível  aos  cuidados  especiais  de pessoa

menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; 



 A submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC nº 143.641/SP,

especialmente  no  que  se  refere  à  vedação  da  substituição da  prisão  preventiva  pela

segregação domiciliar em casos  de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça,

ou contra os próprios filhos ou dependentes;

 A concessão da ordem, em caráter emergencial, nos casos elencados na Recomendação nº

62/2020 do CNJ, para substituição da prisão preventiva por domiciliar ou concessão de saída

antecipada do regime fechado ou semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante 56 desta

Corte.

 

De início,  frisa-se que a decisão não gera a soltura imediata dos custodiados,  sendo

necessária  a  análise  do  caso  concreto,  restando vedada a  substituição  da  prisão  preventiva nos

crimes praticados mediante violência ou grave ameaça ou contra os próprios filhos ou dependentes.

Verifica-se que no HC coletivo o Supremo Tribunal Federal atuou em duas frentes: a

primeira replicando o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição

da prisão preventiva pela prisão domiciliar; e a segunda corroborando com o teor da Recomendação

CNJ nº 62/20201, prorrogada pela Recomendação CNJ nº 78/20202, que recomendam aos tribunais e

magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus –

Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

II – Do Art. 318, CPP

O art.  318 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de cabimento da prisão

domiciliar em substituição à prisão preventiva:

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).

1 https://atos.cnj.jus.br/files/original160026202003305e82179a4943a.pdf
2 https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/09/Recomenda%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-78-altera-e-
prorroga-o-prazo-da-Recomenda%C3%A7%C3%A3o-62-2020-1.pdf

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/09/Recomenda%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-78-altera-e-prorroga-o-prazo-da-Recomenda%C3%A7%C3%A3o-62-2020-1.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/09/Recomenda%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-78-altera-e-prorroga-o-prazo-da-Recomenda%C3%A7%C3%A3o-62-2020-1.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original160026202003305e82179a4943a.pdf


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). (Grifo nosso)

Desse modo, por ser uma modalidade excepcional de substituição da prisão preventiva,

é  necessária  a  comprovação  idônea dos  requisitos  acima  elencados,  sob  pena  de  negativa  do

benefício. 

Essa comprovação idônea poderá se dar mediante a produção de prova documental e

testemunhal, a fim de que não paire dúvidas acerca da viabilidade de concessão da prisão domiciliar,

assegurando que a decisão atingirá o seu intento, consistente na proteção de crianças, adolescentes

e pessoas com deficiência.

Logo, a título de exemplo, a certidão de nascimento, por si só, não é prova suficiente

para a comprovação de responsabilidade exclusiva pelo filho menor de 12 anos de idade, conforme

entendimento doutrinário de Guilherme de Souza Nucci3:

“O acusado que pretenda o benefício, haverá de demonstrar, claramente, o seu vínculo com a criança

e, em particular, os cuidados especiais e imprescindíveis a ela destinados. Não basta juntar aos autos

a certidão de nascimento, provando a paternidade ou maternidade; há que se demonstrar a tutela

existente.”

Faz-se interessante um acervo probatório mínimo e convincente de que o custodiado

atende aos requisitos legais, reprisados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo

165.704/DF.

3 Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado – 12. ed., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, p. 689.



Em  caso  de  dúvida,  possível  até  a  realização  de  audiência  para  cotejo  da  prova

documental apresentada. Nesse norte, plenamente viável que o Ministério Público diligencie junto a

órgãos  públicos,  a  exemplo  do  Conselho  Tutelar,  da  unidade  escolar,  secretaria  municipal  de

assistência  social,  secretaria  municipal  de  educação,  secretaria  municipal  de  saúde,  para  que

informem acerca da situação e formação familiar, identificando os efetivos responsáveis e cuidadores

de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. 

Observe-se o julgado oriundo do Tribunal de Justiça do Ceará:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO LIMINAR. LIMINAR INDEFERIDA. CRIME DE

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO

DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE

FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.  GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE

REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES

DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO PARA O RESGUARDO DA ORDEM

PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO TJCE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO

NO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS.

IMPOSSIBILIDADE. FILHO QUE SEQUER MORAVA COM A PACIENTE QUANDO DE SUA PRISÃO. FILHO

MENOR QUE RESIDE  COM OS  AVÓS MATERNOS.  GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO.

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SOLTURA OU MESMO DA

CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

[...] 7.In casu, a paciente foi presa em flagrante desde em 08/08/2020, tendo sido convertida sua

prisão flagrancial em preventiva, em face dos delitos descritos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12

do Estatuto do Desarmamento, em concurso de crimes. Nota-se que os crimes de que a paciente é

acusada são gravíssimos. A decisão do HC coletivo nº 143.641/SP elencou algumas exceções, as quais

devem ser fundamentadas, que é o caso dos autos em exame. 8.Entende-se que para concessão da

medida  de  prisão  domiciliar,  necessário  não  somente  que  a  paciente  seja  genitora  de  filhos

menores de 12 (doze) anos, mas que atenda a todos os requisitos estabelecidos pelo Excelentíssimo

Ministro  Relator  do  Supremo  Tribunal  Federal,  não  podendo  o  delito  ter  sido  cometido  nas

seguintes circunstâncias:  1) mediante grave ameaça ou violência; 2) contra os descendentes da



acusada e 3) em casos excepcionalíssimos,  devidamente fundamentados pelo magistrado. 9.No

caso em apreciação o Magistrado fundamentou a manutenção da prisão preventiva e o consequente

indeferimento da prisão domiciliar, em razão da paciente não residir com o filho que mora com os

avós, conforme informado desde o ato flagrancial, conforme termo de interrogatório de fl. 12 dos

autos  de  origem.  10.Quanto  ao  pedido  de  liberdade  sob  o  fundamento  da  atual  situação  de

pandemia, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ determina a reavaliação dos casos excepcionais os

quais indica o documento, não orientando, contudo, a concessão indiscriminada da liberdade. Não

por outra razão, o referido documento é denominado de Recomendação, de onde se extrai a sua

falta  de  imperatividade  e  sua  finalidade  de  orientação  quanto  às  reavaliações  das  prisões

cautelares. 11.Analisando os autos, verifico não haver sequer alegação do maior risco de contágio

que poderia afetar a paciente de forma diversa dos demais cearenses, já que não se tem notícias

de que pertença a grupo de  risco.  Ademais,  não é  razoável  se  considerar  que os detentos do

sistema  prisional  se  submetam  a  mais  riscos  que  os  profissionais  da  saúde  que  atendem  em

hospitais, por exemplo, tendo-se, por mais racional, portanto, o isolamento dos presos, assim como

está sendo imposto à população de um modo geral. 12.Destarte, não sendo a paciente integrante

do grupo de risco, não tendo se demonstrado risco diferenciado a que estaria exposto em razão do

COVID-19  e  tendo  o  Magistrado  fundamentado  a  necessidade  de  manutenção  da  prisão

preventiva, permanecendo inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar, torna-

se  necessária  a  aplicação da medida  extrema de  manutenção da prisão  da  acusada,  devendo

permanecer  sob  a  custódia  do  Estado,  a  fim  de  propiciar  uma  maior  segurança  à  sociedade

buscando  resguardar  a  ordem  pública. [...]  (TJ-CE-HC:  06335941620208060000  CE  0633594-

16.2020.8.06.0000, Relator: Sergio Luiz Arruda Parente, Data de Julgamento: 14/10/2020, 2ª Câmara

Criminal, data de publicação: 14/10/2020) Grifo nosso

 

Assim, as informações obtidas mediante consultas/requisições aos órgãos públicos ou

por outros meios revelarão a verdade sobre a situação sócio-familiar da criança, do adolescente e da

pessoa com deficiência, prestando-se tanto para contrapor o argumento do custodiado quanto para

contribuir para o convencimento do Juízo acerca da justiça e da legalidade do pedido.

III -  Da Recomendação CNJ nº 62/2020



A esse respeito, faz-se menção e remessa à Nota Técnica nº 04/2020/CAOCRIM-MPPI,

elaborada  para auxiliar na atuação extrajudicial e judicial dos Membros do Ministério Público do

Estado do Piauí ante decisões que se utilizarem da Recomendação CNJ nº 62/2020 e do contexto da

pandemia da Covid-19 para a concessão de benefícios à revelia da lei.

Tratando-se de apenas uma recomendação, a sua observância e interpretação devem

estar  alinhadas à  lei,  não  obrigando tribunais  e  juízes  a  decidirem à  revelia  dos  ditames  legais,

especialmente quanto à prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos e requisitos.

Merece  destaque  que  a  situação  de  pandemia  COVID-19,  por  si  só,  não  enseja  a

liberdade de custodiados nem a substituição do cárcere pela prisão domiciliar. 

O  art.  1º,  parágrafo  único,  I,  da  Recomendação  CNJ  nº  62/2020,  recomendou  aos

tribunais e magistrados a adoção de providências para proteger a vida e a saúde de pessoas privadas

de liberdade integrantes de grupo de risco:

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; Grifo nosso

Essas providências não implicam necessariamente em concessão de liberdade ou em

prisão domiciliar. E o fato de a pessoa privada de liberdade possuir doença grave não autoriza a sua

colocação  em  prisão  domiciliar,  especialmente  quando  o  sistema  prisional  garante  o  adequado

tratamento de saúde de que necessita.



Nessa toada, recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça:

84902511 –  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  PLEITO

DE PRISÃO DOMICILIAR.  PANDEMIA.  COVID-19.  GRUPO  DE  RISCO.  HIPERTENSO.  SITUAÇÃO  DE

VULNERABILIDADE  NÃO  DEMONSTRADA.  AUSÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  AGRAVO

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que, em que pese a

alegação  do  agravante  de  ser  hipertenso,  a  defesa  não  logrou  êxito  em  comprovar  que  o

tratamento  de  saúde  oferecido  no  estabelecimento  prisional  seria  ineficiente.  2.  Não  houve,

portanto,  demonstração  nos  autos  de  que  o  agravante  se  encontraria  em  situação  de

vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo

na Resolução n. 62 do CNJ,  não fazendo jus,  portanto, à prisão domiciliar.  Precedentes. 3.  Noutro

giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o

conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via

do writ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 616.947; Proc. 2020/0259410-0; SP; Quinta

Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/10/2020; DJE 20/10/2020) Grifo nosso

84902485 -  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO PRÓPRIO.

CONDENAÇÃO  TRANSITADA  EM  JULGADO  DETERMINANDO  O  CUMPRIMENTO  DE  PENA  EM

REGIME  INICIAL  SEMIABERTO.  CUMPRIMENTO  DE  PENA  AINDA  NÃO  INICIADO.  PEDIDO

DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE NÃO

SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO. VIOLAÇÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE N. 56/STF.

SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA  E  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.  AGRAVO  REGIMENTAL

IMPROVIDO. 1(...)  2.  A  recomendação  contida  na Resolução n. 62,  de  18  de  março  de  2020,

do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela

domiciliar.  É  necessário  que o  eventual  beneficiário  do  instituto  demonstre:  a)  sua  inequívoca

adequação  no  chamado  grupo  de  vulneráveis  da  COVID-19;  b)  a  impossibilidade  de  receber

tratamento  no  estabelecimento  prisional  em  que  se  encontra;  e  c)  risco  real  de  que  o

estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o

ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 3. A leitura das decisões de 1º e

2º  grau  impugnadas  no habeas  corpus evidencia  fundamentação suficiente  e  idônea  a  afastar  a

existência de manifesta ilegalidade que justificaria a concessão da ordem de ofício , tanto mais que o

paciente não alega ser portador de nenhuma das vulnerabilidades que o enquadraria no grupo de



maior risco de contágio pelo coronavírus e  não comprova ser ele a única pessoa apta a prestar

assistência a seu pai que sofre de osteoporose e artrite reumatóide, nem tampouco que seu genitor

necessite de cuidados médicos prementes, além do isolamento recomendado durante o período de

pandemia.  4.  Rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar

demandaria,  necessariamente,  amplo  revolvimento  da  matéria  fático-probatória,  procedimento

incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes do STJ. 5. Não formulada, perante o

Tribunal de Justiça, a alegação de violação do teor da Súmula vinculante n. 56/STF, é inviável  o

exame do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Ainda que assim não

fosse,  não  existe  interesse  da  defesa  em  pleitear  garantia  de  que  o  paciente  seja  posto  em

estabelecimento prisional condizente com o regime inicial semiaberto, fixado no título condenatório,

se a própria Lei já determina que o seja e se o apenado ainda não foi preso. 6. Agravo regimental a

que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 610.224; Proc. 2020/0225954-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min.

Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/10/2020; DJE 20/10/2020) Grifo nosso

Frise-se que, in casu, também é recomendável a realização de diligências pelo Parquet

no sentido de conhecer o atendimento proporcionado pelo sistema prisional à saúde do custodiado,

bem como os protocolos sanitários seguidos para o enfrentamento à COVID-19.  

Cada  caso,  cada  pedido  de  liberdade  ou  de  prisão  domiciliar  deverá  ser  analisado

individualmente,  especialmente  quanto  à  necessidade  da  prisão  preventiva  para  garantia  da

segurança e da ordem pública, de acordo com o art. 3124 do Código de Processo Penal. Comprovada

a periculosidade e o histórico criminal reiterado do custodiado e sendo concretamente grave o delito

praticado,  impõe-se  a  prisão  preventiva,  sob pena de  a  sociedade,  mais  uma vez,  ter  a  própria

liberdade e segurança cerceadas, invertendo-se os papéis. 

Continua o Superior Tribunal de Justiça:

84902041 -  AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.

ARTS.  33  E  35,  C.C. 40,  I,  TODOS DA LEI  Nº  11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA.  RECORRENTE

INTEGRANTE  DE  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.  REVOGAÇÃO  DA  CUSTÓDIA.  FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  INSUFICIÊNCIA  DAS  MEDIDAS  CAUTELARES

4 Art.  312.  A  prisão  preventiva  poderá  ser  decretada  como  garantia  da  ordem  pública,  da  ordem  econômica,  por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado

https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011343&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI11343
https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011343,%20art.%2040&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI11343art40


ALTERNATIVAS.  FALTA  DE  CONTEMPORANEIDADE  DO  DECRETO  PRISIONAL.  PACIENTE

PERMANECEU  FORAGIDA  POR  MAIS  DE  UM  ANO.  INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO 62/CNJ.

REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte

Superior  é  pacífica  no  sentido  de  que  justifica  a prisão preventiva  o  fato  de  o  acusado  integrar

organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade

dessa organização, evidenciada no número de integrantes e contatos no exterior.  Precedentes. 2.

Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela

cabível  a  aplicação  de  medidas  cautelares  alternativas  à     prisão,  visto  que  insuficientes  para  

resguardar  a  ordem  pública.  3.  A  Recomendação  n. 62 do CNJ enseja  juízo  de  reavaliação  dos

benefícios  no  cumprimento  da  pena  e  não  conteúdo  vinculante  quantos  às  orientações.  Não

havendo comprovação de que a custodiada seja portadora de doença que se enquadre no grupo de

maior vulnerabilidade, não cabe a aplicação da mencionada recomendação. 4. Ademais, a Corte de

origem destacou que não há nenhum caso suspeito ou confirmado de COVID- 19 no estabelecimento

prisional onde se encontra acautelada a paciente, uma vez adotadas as medidas de contenção. 5.

Não há que se falar em ausência de contemporaneidade do Decreto prisional, uma vez que a defesa

busca utilizar o período no qual a paciente permaneceu foragida como justificativa para afastar a

necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de

Processo Penal - CP. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 586.879; Proc. 2020/0133142-0;

SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 13/10/2020; DJE 19/10/2020) Grifo nosso

IV - Conclusão

Destarte, por todo o exposto e com esteio na decisão concedida pelo Supremo Tribunal

Federal em sede de  habeas corpus coletivo, este  Centro de Apoio Operacional às Promotorias de

Justiça  Criminais  –  CAOCRIM orienta  os  Membros  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Piauí,

especialmente  quando  da  análise  dos  pedidos  de  substituição  da  prisão  preventiva  pela  prisão

domiciliar, a observarem se o fundamento é o art. 318, incisos, do Código de Processo Penal, ou a

Recomendação CNJ nº 62/2020, ratificada e prorrogada pela Recomendação CNJ nº 78/2020.

(1) Caso  seja  o  art.  318,  do  CPP,  verificar  se  o  pedido  encontra  consonância  com alguma das

situações  descritas  nos  seus  incisos  e  se  a  prova  coligida  é  robusta  e  idônea,  ressaltando-se  a

possibilidade de diligenciar no sentido de obter informações acerca da situação e formação familiar,

https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%20312&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPPart312
https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%20312&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPPart312


identificando  os  efetivos  responsáveis  e  cuidadores  de  crianças,  adolescentes  e  pessoas  com

deficiência;

(2) Caso seja a Recomendação CNJ nº 62/2020, verificar se o pedido encontra guarida em texto de

lei, levando em consideração que a recomendação tem apenas natureza orientativa, ressaltando-se a

possibilidade  de  diligenciar  no  sentido  de  obter  informações  acerca  dos  tratamentos  de  saúde

garantidos e dos protocolos sanitários disponibilizados pelo sistema prisional.

Teresina, 22 de outubro de 2020.

Luana Azerêdo Alves

Promotora de Justiça

Coordenadora do CAOCRIM
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