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V O T O

 O Senhor Ministro Edson Fachin (Relator): Conforme relatado, cuida-se
de agravo regimental interposto por Geddel Quadros Vieira Lima contra o
indeferimento da pretensão de sua colocação em prisão domiciliar, em
razão da pandemia deflagrada pela disseminação do vírus causador da
COVID-19.

Prefacialmente, cumpre registrar, em sentido diverso ao que afirma a
douta defesa técnica na petição de fls. 7.411-7.423, com protocolo em
19.5.2020, que a pretensão voltada à progressão de regime prisional do ora
agravante já foi objeto de prestação jurisdicional, materializada em
despacho proferido em 9.3.2020 (fls. 7.197-7.200), o qual foi impugnado pelo
agravo regimental de fls. 7.264-7.271.

Tal insurgência, frise-se, já foi submetida à deliberação da Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal, por intermédio do seu Plenário
Virtual, cujo julgamento foi iniciado em 24.4.2020, mas suspenso em virtude
de pedido de vista formulado pelo eminente Ministro Ricardo
Lewandowski.

Portanto, até que se ultime o julgamento da aludida insurgência, a
progressão de regime prisional do ora agravante se encontra condicionada
ao recolhimento da quantia correspondente à pena de multa fixada no título
condenatório, nos termos de entendimento firmado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal na EP 12 ProgReg-AgR.

Ultrapassado esse ponto, cumpre destacar, uma vez mais, o objeto do
presente agravo regimental, voltado contra a decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar formulado pelo agravante, motivado pelo
alegado perigo de contágio, no ambiente prisional, pelo vírus causador da
doença COVID-19. Ou seja, não se debate, nesta oportunidade, qualquer
questão patrimonial ou de ordem pecuniária como condicionante à análise
da pretensão recursal.

Conforme consignado na decisão agravada, o Plenario do Supremo
Tribunal Federal, em sessao de julgamento realizada em 18.3.2020,
deliberou, pela maioria dos seus integrantes, por negar referendo a decisao
monocratica proferida pelo eminente Ministro Marco Aurelio, relator da
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ADPF 347, considerando, em essência, as providências constantes da
Recomendaçao n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça, dirigidas a Tribunais e magistrados em todo o territorio nacional.

Diante de tal contexto, foram solicitadas informações ao Juízo da Vara
de Execução Penal da comarca de Salvador/BA, que esclareceu, por ofício
juntado aos autos em 20.3.2020, “ que o penitente Geddel cumpre pena em
cela individualizada, inclusive tendo no interior da mesma vaso sanitário

 para as suas necessidades fisiológicas ”(fl. 7.293), bem como a adoção de
providências, à luz do conteúdo da Recomendação n. 62 do Conselho
Nacional de Justiça, destinadas a impedir a contaminação dos detentos pelo
vírus causador da COVID-19, conforme elucidado pela Secretaria de
Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia em
resposta a questionamentos formulados pelo aludido Juízo, nos seguintes
termos:

“- Quais as medidas adotadas pela Secretaria de Administração
Penitenciária e Ressocialização (Seap), para impedir contaminação do
Covid-19 em relação aos presos situados no COP?

Em atenção ao Covid-19, fora instituída a Portaria 049 de 17 de
março de 2020, Publicada no Diário Oficial datado de 19.03.2020, em
anexo;

Ampliação na triagem com atestes da temperatura corpórea e
Anamnese Padrão ao Covid-19;

Isolamento de 10 dias para internos assintomáticos e 14 dias para
os sintomáticos.” (fl. 7.294)

Nota-se, portanto, que a autoridade judiciária responsável pela
fiscalização da unidade prisional se desincumbiu a contento de medidas
capazes de evitar o alegado perigo de contágio viral, nos moldes da
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por se tratar
de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se
incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios
excepcionais.

A despeito da reiteração da pretensão por parte da defesa técnica,
materializada em petições protocolizadas em 19.5.2020 (fls. 7.411-7.423),
27.5.2020 (fls. 7.449-7.451) e 3.6.2020 (fl. 7.456), tal quadro fático não se
alterou de forma substancial a justificar prestação jurisdicional diversa da
que consta na decisão ora agravada.
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Com efeito, em novo ofício dirigido à Juíza de Direito da 2ª Vara De
Execuções Penais da Comarca de Salvador, como resposta à solicitação de
informações expedida nestes autos, o Superintendente de Gestão Prisional
da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado
da Bahia prestou os seguintes esclarecimentos, em 1º.6.2020:

“  Senhora Juíza,
Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao quanto

requisitado por V.Exa. acerca de esclarecimentos sobre a atual
situação e condições do Estabelecimento Prisional onde encontra-se
custodiado o Sr Geddel Quadros Vieira Lima, elucido o que segue:

1) Quantos presos estão custodiados no Centro de Observação
Penal -COP?

R- O COP situa-se no Complexo da Mata Escura, servindo
atualmente como porta de entrada, dividida em 06 (seis) Galerias, com
capacidade para abrigar 96 (noventa e seis) internos, e, atualmente
custodia 93 (noventa e três) presos, conforme mapa da população
carcerária em anexo, vale ressaltar, que após o período
correspondente à 07 dias, cerca de 70% dos custodiados, são
movimentados para outras Unidades do Complexo Penitenciário da
Mata Escura, possibilitando o fluxo contínuo.

2) Se há, no presídio, e mais especificamente, no Bloco em que se
encontra, presos e/ou policiais contaminados pelo Corona vírus -
Covid -19, e, em caso positivo,  quantos?

R - Informamos que 06 (seis) Policias Penais, 02 (dois) Vigilantes e
05 (cinco) do corpo Administrativo, testaram positivo para o Covid-19,
e encontra-se em isolamento domiciliar.

3) O total de encarcerados no presídio na Galeria em que se
encontra?

R -O interno em alusão encontra-se custodiado no Centro de
Observação Penal - COP, em Cela Individualizada 02, na Galeria A
inferior, que possui 08 Celas com a capacidade de abrigar 16
(dezesseis) internos, e atualmente custodia 09 (nove) presos.

4) Se há algum plano para isolamento dos presos que
eventualmente sejam contaminados em algum bloco especifico?

R -Há um Plano de Contingência elaborado conjuntamente pela
Superintendência de Gestão Prisional e pela Superintendência de
Ressocialização da Seap, e em seu Tópico 15, dispõe "COMO AGIR
COM A PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE" e Tópico 16 "CASO
CONFIRMADO DA COVID-19". O Plano é atualizado
periodicamente, sendo a última de 22.05.2020, mediante reunião com
os Gestores das 26 (vinte e seis) Unidades Prisionais.
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5) Em caso de existência de detentos contaminados, quantos deles
estão em situação grave e quantos deles estão internados em unidade
de terapia intensiva - UTI?

R - Aclaro a existência de 01 (um) preso que testou positivo para o
Covid no COP.” (fls. 7.455-7.456)

Do teor das informações prestadas, nota-se que, a despeito da testagem
positiva para o contágio pelo vírus causador da COVID-19 em pessoas de
alguma forma vinculadas ao Centro de Observação Penal, estabelecimento
no qual o agravante se encontra recluso, as autoridades responsáveis pela
gestão do sistema prisional do Estado da Bahia permanecem envidando
esforços na adoção de medidas voltadas à evitação da propagação do vírus
e do consequente contágio por parte da população carcerária.

Ainda que o ora agravante seja considerado idoso e portador de
comorbidades que o incluam no denominado grupo de risco em caso de
contaminação pelo coronavírus, tal circunstância não lhe confere o direito
subjetivo à prisão domiciliar, seja porque assim não preveem o art. 318 do
Código de Processo Penal ou o art. 117 da Lei de Execução Penal, ou porque
a Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, como o próprio
nome do ato elucida, apenas coordena, por meio de mera recomendação, a
atuação de magistrados e Tribunais na “ adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos

 estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo ”,
conforme preceitua o seu art. 1º.

Aliás, de tal ato sequer se poderia extrair o pretendido direito à prisão
domiciliar, já que ao Conselho Nacional de Justiça, órgão que integra a
estrutura do Poder Judiciário, a Constituição Federal não atribuiu função
legiferante, tampouco jurisdicional.

Ainda que assim não fosse, nos termos do art. 5º do aludido ato
expedido pelo Conselho Nacional de Justiça, a recomendação de saída
antecipada dos regimes fechado e semiaberto em relação às pessoas presas
que se enquadrem em quaisquer grupos de risco, caso tal medida seja
necessária à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao

 contexto local de disseminação do vírus , situação que, como visto, não
 ocorre na hipótese , deve ser realizada em conformidade com as diretrizes

fixadas pela Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal, que
preceitua:
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“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,
devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320/RS.”

Em acórdão da lavra do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, estabeleceu os
critérios que devem ser observados no gerenciamento do sistema prisional
nas hipóteses em que determinado condenado é mantido indevidamente
em regime prisional mais gravoso. A propósito:

Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral.
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2.
Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir
vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos
princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade
(art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais
gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os
estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para
qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis
estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola,
industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou
estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e
“c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos
regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída
antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a
liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai
antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao
sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam
estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a
prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação
sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos
sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da
realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao
legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução
penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de
execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de
parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii)
compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii)
impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção
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de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v)
permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de
civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de
presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala
penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de
droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a
destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena
de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o
trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que
recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais
autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação
pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema
prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho
Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro
Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo
o banco de dados conter informações suficientes para identificar os
mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre
a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas,
acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para
desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou
eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros
benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar
(a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à
oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da
tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos
financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias
da administração judiciária ligada à execução penal. 7.
Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a)
excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do
Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei
Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do
Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de
monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a
interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto:
o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal,
a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena
privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência,
determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que
disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte,
apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão
domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no
regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente
monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o
cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao
sentenciado após progressão ao regime aberto.(RE 641320, Rel.:   Min.
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GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016)

Por fim, justamente por se tratar de verdadeiro plano de ações,
desprovido, portanto, de natureza cogente, é que a edição da
Recomendação n. 62, pelo Conselho Nacional de Justiça, permite que o
enfrentamento dos efeitos da pandemia por parte de magistrados e
Tribunais seja realizado de forma regionalizada, em atenção às ocorrências
e necessidades de cada localidade.

Nesse contexto, não procede a irresignação defensiva em alegado
procedimento atentatório à isonomia, ao reclamar a concessão de
provimento jurisdicional semelhante ao prestado nos autos do HC 184.010,
desta relatoria, ou aos demais casos em que detentos foram beneficiados
com a prisão domiciliar.

Com efeito, no aludido remédio constitucional, além da beneficiária da
ordem de  habeas corpus se encontrar em cumprimento de pena no regime
semiaberto, em estabelecimento prisional comprovadamente superlotado, a
pretendida prisão domiciliar foi indeferida pelas instâncias ordinárias em
decisões flagrantemente desprovidas de motivação idônea, tendo o tribunal
local consignado que, no Planeta Terra, “  à exceção de três pessoas ”,
ocupantes da estação espacial internacional, “ todas as demais estão sujeitas

 ao risco de contaminação ” pelo vírus causador da COVID-19.

Como visto, o contexto fático reproduzido nestes autos em nada se
assemelha àquele que serviu de pano de fundo para a prestação
jurisdicional posta como paradigma, circunstância que não justifica a
pretendida solução semelhante.

Ante o exposto,  nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.


