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EMENTA

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO 
CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO 
HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. 
IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.º 691 DA 
SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA.

 

  

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus coletivo, com pedido liminar, impetrado em favor de 

"TODAS AS PESSOAS PRESAS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME 

SEMIABERTO, QUE SE ENQUADREM NO GRUPO DE RISCO DA COVID-19", contra 

decisão de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, proferida no 

Habeas Corpus Protocolo n.º 0008911-07.2020.8.08.0000.

Depreende-se da decisão atacada que a Impetrante ajuizou prévio writ na 

origem, com pedido de liminar, em favor de todas as pessoas presas condenadas que se 

enquadrem no art. 5º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, "face a possível constrangimento 

ilegal cometido pelos Magistrados com competência em execução penal, apontados como 

Autoridades coatoras" (fl. 72).

O Desembargador Relator do feito indeferiu a liminar (fls. 72-74), bem como o 

pedido de reconsideração (fls. 78-79).

Neste writ, a Impetrante aduz, inicialmente, que a Secretaria de Estado da Justiça 

do Espírito Santo "proibiu o trabalho externo, visitas, bem como saídas temporárias, 

transformando o regime semiaberto em fechado" (fl. 4).

Alega, com base no art. 5.º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ – que dispõe 

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

(Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo – que a concessão de 
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prisão domiciliar a todas as pessoas que estejam em cumprimento de pena no regime 

semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante n.º 56/STF, "mostra-se absolutamente 

necessária para desafogar as unidades prisionais e tutelar o direito à vida e à saúde dessa 

parcela da população, antes que uma situação muito mais desastrosa de transmissão dentro 

dos presídios ocorra" (fl. 22; grifos no original).

Assere que a concessão de regime domiciliar é a medida recomendada para 

evitar o alastramento do vírus, bem como assinala que "[a] adoção de medidas como proibição 

de trabalho externo, visitas, saídas temporárias, como feito pela SEJUS, automaticamente 

colocam estas pessoas em situação prisional mais gravosa, praticamente nos moldes de um 

regime fechado, o que é absolutamente vedado" (fl. 24).

Destaca, ainda, ser fato notório "a dificuldade para todos, advogados, juízes, 

promotores, assim como aos membros do Tribunal, imposta com a forma de trabalho 

remota; uma vez que os Órgãos do Poder Judiciário estão fisicamente fechados. Até mesmo 

um despacho é difícil em razão da necessidade imposta pelo isolamento" (fl. 25; grifos no 

original).

Ao final, requer (fl. 31; grifos no original):

"a) [...] seja determinada a CONCESSÃO de prisão domiciliar em 
favor de todas as pessoas em cumprimento de pena em regime semiaberto, que 
estejam compreendidos no grupo de risco para coronavírus nos termos do 
artigo 5º da Recomendação nº 62/2020;

Alternativamente,
b) a CONCESSÃO da medida liminar para determinar a prisão 

domiciliar das pessoas em cumprimento de pena em regime semiaberto, que se 
enquadrem no grupo de risco para coronavírus, nos termos do artigo 5º da 
Recomendação nº 62-2020, que não estejam cumprindo pena por crime 
hediondo;

Alternativamente, 
c) a CONCESSÃO da medida liminar para determinar a prisão 

domiciliar das pessoas em cumprimento de pena em regime semiaberto, que se 
enquadrem no grupo de risco para coronavírus, nos termos do artigo 5º da 
Recomendação nº 62-2020, que não estejam cumprindo pena por crime 
hediondo e que não sejam reincidentes no sistema prisional."

No mérito, reitera a mencionada pretensão (fls. 31-32).

É o relatório.

Decido.

Conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta 

Corte, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ 

na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

É o que está sedimentado na Súmula n.º 691/STF ("não compete ao Supremo 
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Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em 

habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis mutandis, 

ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 558.161/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 

SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020; AgRg no HC 554.284/SP, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

06/02/2020, DJe 14/02/2020; e AgRg no HC 536.205/PB, Rel. Ministro ANTONIO 

SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019, v.g.).

Assim, em regra, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas 

hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer 

razoabilidade, por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimir a 

competência da Inferior e subverter a regular ordem do processo.

Na espécie, não é possível ultrapassar tal vedação, sobretudo diante do que 

consignou o Desembargador Relator do writ originário ao indeferir a medida liminar, in verbis 

(fls. 73-74; sem grifos no original):

"No caso trazido pela OAB/ES, apesar da zelosa manifestação inicial 
da Impetrante, não estou convencido das razões por ela expostas a ponto de 
deferir o pleito liminar. Explico. 

É fato público e notório que milhares de pessoas ao redor de todo o 
mundo vêm sofrendo com as consequências do novo coronavírus (COVID- 19), 
sendo reconhecida a situação de pandemia pela Organização Mundial da 
Saúde em 11 de março do corrente ano.

Diante do triste cenário mundial ocasionado pela rápida proliferação 
do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça elaborou a 
Recomendação Nº 62/2020, para que os Tribunais e Magistrados adotem as 
medidas preventivas à propagação da infecção, no âmbito dos estabelecimentos 
do sistema prisional e do sistema socioeducativo (artigo 1º).

Entendo de suma relevância a recomendação elaborada pelo 
Conselho Nacional de Justiça, que em seu artigo 5º afirmou a competência 
dos Magistrados de primeira instância, nos processos com matéria de 
execução penal, para analisarem as medidas a serem tomadas em busca da 
redução dos riscos epidemiológicos, como se observa a seguir:

[...]
Ademais, a referida Recomendação, além de não possuir caráter 

vinculativo, se deu de forma geral, e não aconselhou que a saída antecipada, a 
prisão domiciliar e a saída temporária sejam concedidas de forma 
automática, como pretende a Impetrante. Pelo contrário, cabe a cada 
julgador, diante das situações do caso concreto, avaliar a possibilidade de 
aplicação das alternativas trazidas no corpo do mencionado artigo 5º.

Acrescento ainda a importância e a necessidade da análise caso a 
caso, pois, se fosse concedida a liminar, todo e qualquer preso já condenado 
que se enquadre no grupo de risco seria colocado em liberdade, inclusive 
aqueles que cometeram crimes hediondos. Nestes casos, falamos de homicidas, 
estupradores, corruptos, e tantos outros de periculosidade já reconhecida e 
devidamente reprimida pela Justiça. 
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Aplicando as medidas do artigo 5º da referida recomendação, sem 
análise particular de cada caso, poderíamos agravar ainda mais o caos em que 
nossa sociedade, vítima da insegurança e em constante medo da violência, 
enfrenta dia após dia. Assim, a soltura indiscriminada destes presos, com o 
fundamento de risco eminente de contaminação, não se presume razoável.

Ademais, por ocasião de apreciação de outro Habeas Corpus 
(0008828-88.2020.8.08.0000), tive a notícia de que uma lista já foi 
encaminhada à Vara do processo de origem (18 Vara Criminal de Cachoeiro 
de Itapemirim) com a relação de todos os presos do sistema prisional que se 
encontram no grupo de risco. Também é relevante destacar que, em 
apreciação similar no Habeas Corpus no 0008651-27.2020.8.08.0000, a 
Exma. Desa. Elisabeth Lordes mencionou ter conhecimento de que os Juízos 
das Varas de Execução Penal deste Estado vêm tomando providências para 
prevenção e combate do Covid-19 (em destaque, o magistrado da 7ª Vara 
Criminal de Vitoria de Execução de Penas e Medidas Alternativas e da 2ª Vara 
Criminal de Viana), o que exemplifica que os juízes de primeira instância e a 
SEJUS não estão omissos quanto à situação dos presos nas unidades 
prisionais deste Estado.

Pelo exposto, não havendo notícias de casos suspeitos nas unidades 
prisionais deste Estado, e considerando que estas já foram orientadas a 
respeito das medidas higiênicas necessárias à prevenção da contaminação do 
novo coronavírus, entendo que, em avaliação preliminar, o pleito deve ser 
indeferido.

Não obstante, é imperioso consignar que a matéria veiculada no 
presente Habeas Corpus será devidamente analisada quando da apreciação do 
mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em 
sede de apreciação de liminar."

O referido entendimento não se mostra desarrazoado, mormente quando o 

Relator do feito afirma, em decisão suficientemente fundamentada, que cabe, a cada 

julgador, "diante das situações do caso concreto, avaliar a possibilidade de aplicação das 

alternativas trazidas no corpo do mencionado artigo 5º".

Ademais, consoante assentado pelo prolator da decisão ora atacada, noticiou-se, 

no julgamento de outros habeas corpus na Corte de origem, que os Juízos das Varas de 

Execuções Criminais estão adotando "providências para prevenção e combate do Covid-19", e 

que os Magistrados singulares e a Secretaria de Estado de Justiça (SEJUS) "não estão omissos 

quanto à situação dos presos nas unidades prisionais deste Estado", o que evidencia que o 

Poder Judiciário estadual não está inerte quanto à excepcional situação decorrente da 

pandemia do COVID-19.

Afirmou o Relator, ainda, que não há "notícias de casos suspeitos nas unidades 

prisionais", e que essas unidades prisionais "já foram orientadas a respeito das medidas 

higiênicas necessárias à prevenção da contaminação do novo coronavírus" (sem grifos no 

original) e, ao final, determinou (fl. 74):

"Oficie-se a todos os magistrados de competência em execução penal 
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neste Estado para que prestem as informações acerca da conduta frente à 
Recomendação no 62/20 do CNJ, em especial, as medidas tomadas, dentro do 
respectivo âmbito de sua competência, para conter a pandemia, 
especificando-as. Além disso, oficie-se para que informem se já há suspeitas de 
contaminação nesses estabelecimentos e, em caso afirmativo, como serão 
ministrados em tais casos os cuidados necessários à quarentena."

Diante do que foi registrado acima, não se observa, ao menos primo ictu 

oculi, teratologia a ser corrigida. A matéria, como se vê, depende de aprofundamento do 

próprio mérito do writ, devendo-se reservar primeiramente à Corte impetrada a análise, sendo 

defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da 

instância a quo, mormente porque o writ, ao que parece, está sendo regularmente processado.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do RISTJ, 

INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.

Publique-se. Intimem-se.
 

  

Brasília (DF), 23 de abril de 2020.

Ministra LAURITA VAZ 
Relatora
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