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DECISÃO NA PETIÇÃO INCIDENTAL

            Cuida-se de  Petição IncidentalnoHabeas Corpus impetrado em favor deLUKAS PINHEIRO
  PAIVA, apontando como autoridade coatora o douto Juiz da1ª Vara de Ilhéus/BA (Autos no 1º Graunº

0301767-06.2019.8.05.0103).

            Os Impetrantes alegam que “o Paciente, ora Requerente, foi atendido e avaliado pela Dra.
Meire Regina Castro Fraga, médica plantonista da Central Médica Penitenciária, no dia 18 de
março de 2020, oportunidade na qual a Dra. Meire Regina consignou que o Paciente “teve contato
com pessoa que estava com quadro gripal na sexta-feira e tinha chegado no mesmo dia de São
Paulo, local onde já existe transmissão comunitária do COVID-19”e concluiu que “como trata-se de
paciente com sintomatologia suspeita de COVID-19, corroborada por contato com pessoa que veio
de local de transmissão comunitária e sintomático também será mantido em isolamento
respiratório, enquanto será feito avaliação diagnóstica da infecção no referido paciente e seu
contato”

            Destacamque“a manutenção da custódia cautelar do ora requerente Lukas Pinheiro Paiva
no Centro de Observação Penal – COP – da Mata Escura, com suspeita de coronavírus, consoante
Relatório Médico que ora faz juntada, acarretaria um grave risco à vida e à saúde do requerente e
dos demais internos, em flagrante violação aos seus mais caros direitos fundamentais. Além disso, a
não revogação do decreto preventivo representaria uma chancela à já demonstrada incapacidade
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de o Sistema Penitenciário lidar com moléstias e doenças que acometem os detentos, eventualmente
desencadeando um cenário de elevação geral das taxas de mortalidade dos encarcerados”. (sic).

                       Pugnam pela concessão da ordem, in limine, para fazer cessar o constrangimento ilegal, “
especialmente o fato de o Paciente se enquadrar no requisito da “e) substituição da prisão
provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave
ameaça”,fixado como parâmetro na decisão proferida no bojo da ADPF nº 347/DF, bem como
diante da especial necessidade de garantia da vida e da saúde daqueles privados da sua liberdade
em face da precariedade do sistema carcerário baiano, da suspeita de coronavírus do Paciente
atestada pela Central Médica Penitenciária, e, ainda, da excepcionalidade da custódia cautelar, art.
282, §6º do CPP, vem a Defesa Técnica requerer, COMO MEDIDA DE URGÊNCIA, a substituição
da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP”.

            Considerando a excepcionalidade da situação, deveras emergencial, em nível mundial, inclusive
 no Brasil, acerca do COVID-19, BEM COMO O CARÁTER SUPERVENIENTE TRAZIDO NA

 REFERIDA PETIÇÃO, reservei-me para apreciar este PEDIDO INCIDENTAL somente após
 colhidas Informações ao Juízo natural da causa, a quem competiria avaliar e decidir, por primeiro,

sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos da
Recomendação nº 62 do CNJ, evitando-se, com isso, supressão de instância.

            Nas primeiras horas do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a Magistrada prestou os informes,
encaminhando, também, a Decisão por ela tomada sobre o pedido formulado incidentalmente pelos
dignos Advogados Impetrantes..

            É o Relatório.

            Inicialmente,impõe esclarecer que este Habeas Corpusencontra-se pendente de julgamento de seu
mérito, o qual não ocorreu diante da suspensão das sessões de julgamento por conta pandemia do 
COVID-19.

Impende, ainda, salientar que a situação ora relatada - vírus  CORONA - traz inegável apreensão para
toda sociedade, mormente à comunidade que se encontra encarcerada. Porém, cada situação necessita ser

 analisada de per sie com a documentação médica necessária para embasar a formação do juízo de
convicção do Magistrado.

Assim, a Magistrada Singular, mais próxima à realidade dos fatos, e juíza natural da causa, ao analisar o
pleito dos Impetrantes, assim decidiu:

"Trata-se de pedido incidental formulado pela defesa de LUKAS PINHEIRO PAIVA perante o
relator do Habeas Corpus n. 8001060-56.2020.805.000, pugnando pela substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar alegando, em suma, que o réu é um caso suspeito de contaminação
por coronavírus, estando em isolamento respiratório.

O Desembargador Relator entendeu necessário decisão do Juiz de 1º grau, sob pena de supressão de
instância.

Estando o réu preso e diante dos fatos apresentados, passo a analisar o pedido, o que servirá de
informações ao Relator do habeas corpus.

FUNDAMENTAÇÃO

A Recomendação nº 62 de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, no seu art. 4º diz o seguinte:
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" 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 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;

II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória
ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das
autoridades sanitárias."

O art. 316 do CPP, com nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) disciplina o
seguinte:

" 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)"

Reza o art. 312 do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei nº 13.964/19 (Pacote
Anticrime) o seguinte:

"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. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)"

A situação que se põe em discussão é a seguinte.

Trata-se de réu que não se enquadra no grupo de risco de letalidade do COVID-19. É jovem, com
39 anos, não havendo relato de doença preexistente que possa vir a ser complicador do seu quadro
de saúde por suposta infecção por COVID-19.

Observando-se detidamente a recentíssima Recomendação nº 62 do CNJ, o réu não se enquadra em
nenhuma das hipóteses ali previstas. Vejamos.

a) está em estabelecimento penal que tem equipe médica, tanto que foi atendido e examinado pela
Dra. Meire Regina Castro Fraga, médica plantonista da Central Médica Penitenciária, no dia 18 de
março de 2020;
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b) não está em estabelecimento penal com ocupação superior à capacidade. Em verdade, encontrase
custodiado em “local por ele escolhido”, com condições muito melhores que os demais
estabelecimentos penais do Estado.

Segundo informações oficiais disponíveis no site da SEAP/BA, o Centro de Observação Penal –
COP(local onde o réu encontra-se custodiado):

“Destina-se à realização de exames gerais, inclusive os criminológicos, de presos condenados da
Comarca de Salvador, bem como ao recolhimento especial de presos, provisórios ou condenados,
com mais de 60 (sessenta) anos de idade e na situação prevista no § 2.º do art. 84 da Lei 7.210/84,
além daqueles autorizados pela Corregedoria Geral da Justiça. (Disponível em:
http://www.seap.ba.gov.br/pt-br/unidade/centro-de-observacao-penal. Acesso no dia 20.03.2020).

Ainda de acordo com informações oficiais disponíveis no site da SEAP/BA, o COP possui
capacidade para abrigar 96 detentos, estando atualmente com uma população carcerária de 86
internos, havendo, portanto, excedente negativo de 10 (Disponível em:
http://www.seap.ba.gov.br/sites/default/files/dados/2020-03/PRESOS%20CONDENADOS%20E%20P
ROVIS%C3%93RIOS%20-%2017-03-2020.pdf. Acesso no dia 20.03.2020).

c) Sabidamente, o COP não está sob ordem de interdição;

d) Sua prisão não excede a 90 dias, aliás é recentíssima;

 Quanto à decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do dia 17 de março de
2020, citado pela Defesa, é preciso utilizar a técnica do distinguishing, que, segundo lição de Fredie
Didier Júnior, ocorre quando "houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o
paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que
serviram de base à ratio decidendi (tese jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito
de existir uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a
aplicação do precedente" (DIDIER Jr., Fredie, BRAGA, Paula Sarno & OLIVEIRA, Rafael. Curso
de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão
judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2, Salvador: Juspodivm, p. 43).

 Por conseguinte, nas palavras do próprio Ministro Rogério Schietti Cruz, deve ser excepcionada
justamente a situação em que se encontra o paciente, qual seja:

“(...) Assim, penso que, na atual situação, salvo necessidade inarredável da prisão preventiva -
mormente casos de crimes cometidos com particular violência -, a envolver acusado/investigado de
especial e evidente periculosidade ou que se comporte de modo a, claramente, denotar risco de fuga
ou de destruição de provas e/ou ameaça a testemunhas (...)”.

É fato público e notório que o réu estava foragido há mais de 60 dias, tendo se “entregado
voluntariamente” ao sistema de justiça quando bem quis, após ter se esmerado em se comportar de
modo a claramente destruir provas, ameaçar testemunhas e demais réus, por meio do oferecimento
de vantagens indevidas, utilizando-se de recursos públicos da câmara de vereadores de Ilhéus, que,
por condutas semelhantes, já estava sendo processado criminalmente.

Além disso, foi afastado do exercício da vereança justamente pela acusação de praticar condutas
incompatíveis com o cargo e, mesmo assim, não foi suficiente para aplacar sua sanha criminosa.

Não é demais relembrar que o réu estava sendo beneficiado com medidas cautelares diversas da
prisão impostas pelo Tribunal de Justiça, mas que, no caso concreto, mostraram-se completamente
insuficientes.
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Ainda que se entendesse como a defesa do paciente sustenta, soa irrazoável imaginar que os oficiais
de justiça desta Comarca, em, ao menos, 5 oportunidades diferentes, não o tenham encontrado no
seu endereço legalmente informado nos autos!

Nessa linha, cito trechos da decisão que decretou a preventiva do paciente, em que não se observa
teratologia ou flagrante ilegalidade:

“(...) Prova deste fato é a certidão exarada pelo oficial de justiça nos autos nº
0301765-36.2019.8.05.0103, em diligência realizada no dia 10.12.2019, às 19:10, dando conta que o
denunciado Lukas Pinheiro Paiva não se encontrava em Ilhéus, conforme informações repassadas
ao meirinho (...)”.

“(...) Consta nessa certidão que o oficial de justiça foi à sua casa em quatro dias diferentes e em
horários distintos, mas mesmo assim, não conseguiu encontrar o réu em seu domicílio legalmente
informando nos autos (13/12/2019, às 16:00; 16/12/2019, às 15:30; 17/12/2019, às 19:00 e 18/12/2019
às 11:40) (...)”.

Há, portanto, que se aplicar a regra geral já sedimentada no âmbito do superior Tribunal de
Justiça para aqueles que afrontam decisões judiciais:

“HC 550211 / SP. HABEAS CORPUS: 2019/0365095-6. Relator(a): Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO (1182). Órgão Julgador:T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento:
10/03/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 17/03/2020.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DELITO
PRATICADO EM GOZO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES
IMPOSTAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente
fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se
indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a
imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que, apesar da pequena quantidade de
entorpecente apreendido - 9,74g (nove gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha,
divididos em 10 porções -, a prisão do recorrente foi decretada como forma de acautelar a ordem
pública, em razão de ele já ostentar condenação definitiva por crime da mesma espécie. Assim,
faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. A prisão também foi fundamentada no descumprimento injustificado das condições impostas
para a concessão de prisão domiciliar em outro processo. Isso porque a prática do delito objeto do
presente recurso se deu enquanto o ora recorrente estava em gozo do mencionado benefício, o que
autoriza a decretação da prisão preventiva.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Ordem denegada.
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Observe-se que o réu LUKAS PAIVA PINHEIRO além de não se enquadrar nas situações
excepcionais apontadas na Recomendação nº 62 do CNJ como motivadoras de revisão do decreto
prisional, enquadra-se perfeitamente nas excepcionalidades apontadas pelo Ministro Rogério
Schietti Cruz quando da decisão do Habeas Corpus citado pela própria defesa.

Quanto à situação de saúde do réu, o que se observa do relatório médico é que provavelmente o
próprio réu informou ter sido visitado por pessoa que estava com quadro gripal na sexta-feira e que
tinha chegado de São Paulo no mesmo dia. É compreensível que todos estejamos sobressaltados
nesse quadro de pandemia, mas, cada caso deve ser visto com extrema cautela. Nem todos que
apresentem sintomas gripais, nem sejam provenientes de cidades onde a disseminação do vírus já
seja comunitária estão contaminados. Para tal diagnóstico, que pode ser clínico e deve ser
confirmado com testagem, exigem elementos concretos.

Contudo, não há nos autos, comprovação desse contato, nem que o visitante tenha sido
diagnosticado ou que tivesse vindo de São Paulo.

Também da leitura do relatório médico, a informação é de que há três dias do exame o réu estava
sentindo tonturas com suspeita diagnóstica de síndrome Labiríntica e recebeu pronto atendimento
médico, tendo sido diagnosticado com Síndrome Labiríntica. Observe-se que foi relatada dor de
garganta discreta, febre baixa e tosse seca, mas quando examinado pela médica estava afebril, com
bom estado geral e eupnéico.

Observe-se que o réu está tendo toda assistência médica necessária, não havendo diagnóstico
conclusivo sobre ser portador de COVID-19, aliás, parte da sintomatologia foi relatada pelo próprio
réu, pelo que se extrai do relatório médico. Está em isolamento respiratório até que seja feita
avaliação diagnóstica conclusiva, conforme recomendação do Sistema de Saúde, estando em local
com número de internos inferior a sua capacidade.

Sabe-se que a concessão de prisão domiciliar exige comprovação idônea não só da extrema
debilidade física, mas também da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, o que
flagrantemente não é o caso. Assim, de acordo com os documentos acostados pela defesa, o
necessário tratamento vem sendo realizado dentro da unidade prisional. Logo, não restou
demonstrado que o requerente se encontra extremamente debilitado em decorrência da suposta
patologia. Por último, no relatório médico não consta qualquer recomendação expressa de que o
réu não deva permanecer preso, de modo a demonstrar a imprescindibilidade de se proceder a
substituição da segregação provisória pela prisão domiciliar.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. INADEQUAÇÃO /
INSUFICIÊNCIA. PEDIDO PARA ESTABELECER PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA
DEBILIDADE NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES.1. Os Tribunais Superiores restringiram o
uso do "habeas corpus" e não mais o admitem como substitutivo de recursos e nem sequer para as
revisões criminais. 2. A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia
da ordem pública em face da periculosidade do paciente, caracterizada pela reiteração de prática
delituosa, mormente por ter condenações definitivas, também, por crimes patrimoniais. 3. O
Tribunal a quo, seguindo a esteira de compreensão deste Sodalício, não converteu a segregação
provisória em prisão domiciliar, sob o fundamento de que não houve comprovação da extrema
debilidade do paciente em face da enfermidade que lhe acomete (diabetes). 4. "Habeas corpus" não
conhecido por ser substitutivo do recurso cabível.
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Ademais, consoante o disposto no art. 282, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar
também não é suficiente e adequada ao caso concreto diante das condições pessoais do requerente,
conforme restaram anteriormente delineadas.

Por fim, com relação a ADPF nº 347/DF, citada pela defesa, o voto do Ministro Marco Aurélio foi
vencido, tendo prevalecido na Corte constitucional o voto divergente do Ministro Alexandre de
Moraes. Segundo ele, a decisão do ministro Marco Aurélio significaria a determinação de uma
“megaoperação dos juízes de execução, numa espécie de mutirão carcerário”. Ele ainda fez menção
a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, de cunho administrativo, que trata da
diminuição do fluxo de ingresso no sistema prisional.

O ministro Luiz Edson Fachin citpou, ainda, a Portaria Interministerial 7, dos ministérios da
Justiça e da Saúde, que entrou em vigor na quarta-feira prevendo uma série de medidas de
enfrentamento da emergência do coronavírus no âmbito prisional. Segundo Fachin, limitar essas
ações ao quanto proposto por Marco Aurélio significaria fixar critérios de priorização extra legais.
"O Judiciário não tem atribuição de induzir uma forma atípica de indulto", alegou.

Na mesma esteira de entendimento, votou a ministra Carmen Lúcia destacando que a proteção da
população prisional em meio à pandemia tem sido devidamente tratada pelas autoridades públicas.
"Vivemos uma situação em que a menor judicialização possível fará melhor para o sistema do que a
intervenção", concordou o ministro Barroso.

Conforme já assinalado anteriormente, o réu encontra-se custodiado em estabelecimento com vagas
ociosas, foi prontamente atendido pela equipe médica disponível, restando mantido o respeito pela
sua integridade física, justamente na linha preconizada pelo STF no julgamento da ADPF 347.

Dispositivo

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM
DOMICILIAR EM FAVOR DE LUKAS PINHEIRO PAIVA, ESSA DECISÃO SERVE DE
MANDADO E COMO INFORMAÇÕES AO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR DO

 HABEAS CORPUS N. 8001060-56.2020.805.000. Ilhéus(BA), 20 de março de 2020. EMANUELE
VITA LEITE ARMEDEJuíza de Direito”.

Após transcrição integral da Decisão proferida pelo Juízo natural da causa, entendo que esta se encontra
devidamente fundamentada, observando, inclusive, o princípio da razoabilidade, além de seguir a
Recomendação de nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, sobretudo pelo fato de o Paciente não
pertencer, pelos documentos acostados, ao grupo de maior risco versado pelas entidades médicas
internacionais  - não ser idoso e não estar acometido por doença pré existente que justifique, por ora, sua
soltura.

Deveras, mesmo nesta época tão extraordinária, a situação de substituição da prisão preventiva, quer pela
prisão domiciliar, quer pela substituição por outra medida diversa da prisão, necessita ser analisada de
per si, sopesando os direitos existentes, objetivando minimizar os efeitos da possibilidade de propagação
da enfermidade, dentro ou fora da Unidade Prisional.

Por seu turno, o Relatório Médico apresentado está redigido nos seguintes termos:

“Paciente Lucas Pinheiro Paiva, 39 anos, custodiado no Centro de Observação Penal, tem história
de ter apresentado episódios de tontura, tipo vertigem, há 3 dias. Foi atendido na Central Médica
Penitenciária no dia 16.03.20 com suspeita diagnóstica de Síndrome Labiríntica, sendo medicado
com Dramin B6 apresentando melhora do quadro. Há 24 horas passou a apresentar odinofagia
discreta, tosse seca e febre baixa. Como teve contato com pessoa que estava com quadro gripal na
sexta-feira e tinha chegado no mesmo dia de São Paulo, local onde já existe transmissão
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comunitária do COVID-19, procurou atendimento na CMP a tarde do dia de hoje para afastar
possibilidade de infecção pelo coronavírus.

Ao exame clínico: com estado geral, lúcido, orientado, corado, anictérico, afebril.

(...)

Portanto, como trata-se de Paciente com sintomatologia suspeita de COVID-19, corroborada por
contato com pessoa que veio de local com transmissão comunitária e sintomático também, será
mantido em isolamento respiratório, enquanto será feito avaliação diagnóstica da infecção no
referido paciente e seu contato. Ao mesmo tempo, se organizará o levantamento dos contatos deste
paciente no sistema penitenciário. Salvador, 18 de março de 2020. Dra. Meire Regina Castro Fraga
– Médica Plantonista”.

Desenganadamente, o Relatório médico destaca que o Paciente encontra-se em isolamento  respiratório
 dentro daquele setor médico. Logo, diferentemente de boa parte da população que utiliza o serviço

público de saúde fora dos presídios, ao Paciente está sendo oferecido o tratamento médico adequado,
inclusive com a vigilância de profissionais da saúde.

Isto não bastasse, a Recomendação nº 62 do CNJ, em relação ao  determina que: COVID - 19, SOMENTE
EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAIS poderá haver a substituição da prisão, a qual será analisada pelo Juiz
da causa (mais próximo dos fatos), consoante dispõe o art. 4º:

“Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminalque,
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 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;

II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória
ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das
autoridades sanitárias.” (grifei).

 

            Por conseguinte, entendendo  que a Decisão proferida pela Magistrada  setá muito bema quo
fundamentada, a sua confirmação é medida que se impõe.
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                                    Ratificando, portanto, integralmente, a Decisão da Juíza singular, INDEFIRO ESTE
PEDIDO INCIDENTAL, mantendo a segregação do Paciente, na forma em que se encontra, sem
prejuízo de nova análise, em caso de surgirem novos fatos fatos, ou modificação do quadro atual, os
quais serão, ao seu devido tempo, analisados, até o deslinde deste Habeas Corpus pelo Colegiado da
2ª Turma da Primeira Câmara Criminal.

            Após a publicação, voltem-me os autos conclusos.

            Publique-se. Intimem-se.

            Salvador, 23 de março de 2020.

            Des. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

            Relator
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