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Execução da Pena
Pena Privativa de Liberdade
28/01/2001
ESTADO DO PARANÁ
VALACIR DE ALENCAR
REGIME ESPECIAL DE ATUAÇÃO

1.Trata-se de pedido de urgência de prisão domiciliar, requerido pela Defesa, em favor do reeducando VALACIR DE
ALENCAR.
Relata a Defesa, apresentando comprovante (evento 367.1), que o apenado é portador de hipertensão, motivo pelo qual se
encontra no grupo de risco do COVID-19.
Decido.
2.Inicialmente, recebo o presente pedido em sede de Regime Especial de Atuação, em conformidade com a designação
do Excelentíssimo Senhor Presidente do E. Tribunal de Justiça do Paraná, o qual determinou a implantação do Regime
Especial de Atuação, com a concordância expressa do Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça do Estado do
Paraná, consoante se extrai do já referido procedimento nº 0014201-23.2020.8.16.6000/SEI, na qual se autorizou
expressamente a adoção das medidas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação nº
62/2020, emitida justamente em razão da proliferação a nível mundial do vírus denominado Sars-Cov-2, popularmente
chamado coronavírus - COVID 19, já declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde, conforme sugestões
apresentadas pelo Desembargador Supervisor do GMF/TJPR, nos seguintes termos:
a) Ampliação do plano de trabalho estabelecido no regime especial em andamento junto as Varas de
Execuções Penais do Foro Central de Curitiba, nas competências do regime fechado e semiaberto,
estabelecidos no movimento 4924525, para incluir como plano de ação os itens estabelecidos na
Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, expostos no art. 5º e seus incisos;
b) Extensão do Plano de Trabalho constante no item “a” para aplicação aos processos envolvendo os
presos condenados e recolhidos no Complexo Médico Penal de Pinhais;
c) Recomendar aos magistrados de todas as Varas de Execuções Penais que possuem competência em
regime fechado e semiaberto deste Estado, que procedam a aplicação dos termos da Recomendação 62 do
Conselho Nacional de Justiça, dando-se prioridade para verificação dos casos envolvendo os grupos de
risco.
Além disso, vale mencionar o termo de acordo de cooperação interinstitucional para combate ao coronavírus no sistema
prisional do Paraná firmado em 20/03/2020, com a participação do Governo do Estado do Paraná, do TJPR, da
Corregedoria-Geral da Justiça do TJPR, do GMF/PR, Ministério Público do Paraná, Secretaria de Segurança Pública,
Secretaria de Saúde, Diretoria do Depen, Delegado Geral da Polícia Civil, Representante do CNJ, Defensoria Pública e
OAB/PR que, dentre outras medidas, homologou o plano de ação da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.
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Extrai-se da Recomendação n.62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça:
(...) CONSIDERANDO a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus
pela Organização Mundial da Saúde – OMSem 11 de março de 2020, assim como a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de
janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei
no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus;
(...) CONSIDERANDO que a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdadeé essencial à
garantia da saúde coletiva e que um cenário de contaminação em grande escala nos sistemas prisional e
socioeducativo produz impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda a população,
extrapolando os limites internos dos estabelecimentos;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção
e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os
riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas
de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o
sistema público de saúde;
CONSIDERANDO oalto índice de transmissibilidadedo novo coronavírus e o agravamento significativo
do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista fatores como a
aglomeração de pessoas, a insalubridade dessas unidades, as dificuldades para garantia da observância
dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de
equipes de saúde, entre outros, características inerentes ao “estado de coisas inconstitucional”do sistema
penitenciário brasileiro reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental no 347;
CONSIDERANDO a obrigação do Estado brasileiro de assegurar o atendimento preventivo e curativo
em saúde para pessoas privadas de liberdade, compreendendo os direitos de serem informadas
permanentemente sobre o seu estado de saúde, assistência à família, tratamento de saúde gratuito, bem
como o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às suas liberdades fundamentais, nos termos
da Constituição Federal de 1988, do artigo 14 da Lei de Execução Penal – LEP – Lei no 7.210, de 11 de
julho de 1984 (...);
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de implementaçãonos sistemas prisional e socioeducativodos
protocolos de identificação, notificação e tratamento da emergência de saúde pública decorrente do novo
coronavírus, nos termos determinados pelas autoridades sanitárias;
CONSIDERANDO que o adequado enfrentamento da emergência de saúde públicadecorrente do novo
coronavírus é de fundamental importância para a garantia da ordem interna e da segurança nos
estabelecimentos prisionais e socioeducativos, de modo a evitar conflitos, motins e rebeliões e preservar
a integridade das pessoas custodiadas e dos agentes públicos que atuam nessas instituições;
CONSIDERANDO a importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional,
preservando-se a saúde de magistrados, agentes públicos e pessoas custodiadas;
RESOLVE:
Art. 1o Recomendar aos Tribunais e magistradosa 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:
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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 preexistentesque 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; (...)
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 jurisdição internacional, ou
que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
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; (...) 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; (...).
Por sua vez, dispõe o artigo 117 da Lei de Execução Penal que poderá ser cumprido o regime aberto em residência
particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 anos; II – condenado acometido de doença grave; III condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.
No entanto, embora não haja uma previsão específica de aplicação da prisão domiciliar àquele em cumprimento de pena
em regime diverso do aberto, a interpretação sistemático-teleológica de todo o conjunto de normativas referentes a esta
específica situação permite concluir que a prisão domiciliar deve ser não apenas prática aceita, como incentivada, nos
termos do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, na esteira de ampla e irrestrita aceitação pela jurisprudência do
TJPR e dos Tribunais Superiores, sendo a ampliação hermenêutica das hipóteses de cabimento da prisão domiciliar
questão pacificada no âmbito do STJ e do STF.
Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal, no leading case RHC 94358, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em
29/04/2008, reconheceu o direito de cumprimento de pena em regime domiciliar para apenada em regime diverso do
aberto, em decorrência da existência de doença grave, conforme redação do Informativo 504 do STF:
PRISÃO DOMICILIAR. Tendo em conta a excepcionalidade da situação, a Turma deu provimento a
recurso ordinário em habeas corpus em que se discutia se paciente idosa (62 anos), condenada por tráfico
ilícito de entorpecentes, cujo grave estado de saúde se encontrava demonstrado por diversos laudos, teria
direito, ou não, à prisão domiciliar, nos termos do art. 117, da Lei de Execução Penal - LEP ("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."). Asseverou-se que a transferência
de condenado não sujeito a regime aberto para cumprimento da pena em regime domiciliar é medida
excepcional, que se apóia no postulado da dignidade da pessoa humana, o qual representa, considerada a
centralidade desse princípio essencial, significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que
conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente no país e que traduz, de modo expressivo,
um dos fundamentos em que se assenta a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de
direito constitucional positivo. Concluiu-se que, na espécie, impor-se-ia a concessão do benefício da
prisão domiciliar para efeito de cumprimento da pena, independentemente da modalidade de regime de
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execução penal, pois demonstrada, mediante perícia idônea, a impossibilidade de assistência e tratamento
médicos adequados no estabelecimento penitenciário em que recolhida a sentenciada, sob pena de, caso
negada a transferência pretendida pelo Ministério Público Federal, ora recorrente, expor-se a condenada
a risco de morte. RHC provido para assegurar a ora paciente o direito ao cumprimento do restante de sua
pena em regime de prisão domiciliar, devendo o juiz de direito da vara de execuções criminais adotar as
medidas necessárias e as cautelas pertinentes ao cumprimento da presente decisão. RHC 94358/SC, rel.
Min. Celso de Mello, 29.4.2008. (RHC-94358), Informativo 504.
Ressalto, neste ponto, que com fundamento no Plano de Trabalho de Regime Especial de Atuação constante do
procedimento nº 0014201-23.2020.8.16.6000/SEI, e na referida Recomendação 62/2020 do CNJ já foram deferidas
aproximadamente 1.000 saídas antecipadas dos regimes fechado e semiaberto, na forma do inciso I do artigo 5º da
referida recomendação, incluindo as pessoas indicadas em suas alíneas “a” e “b”, restando então a análise dos demais
casos não alcançados, mas relativos às pessoas integram o denominado 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” (artigo 1º, I, da Recomendação 62/CNJ), como é o presente caso.
Pois bem. Examinando os autos, e atento às recomendações constantes na Recomendação 62/2020 do CNJ e também a
jurisprudência nacional, entendo que a concessão de prisão domiciliar ao reeducando é medida que se impõe.
Com efeito, baseando-se na evolução do COVID-19 no Brasil, o Ministério da Saúde estima que, caso não sejam
observadas as medidas propostas pela pasta para prevenção, o número de casos da doença dobrará a cada três dias,
atingindo mais de 200 mil pessoas até o dia 15 de abril.
As medidas gerais válidas a todos os Estados brasileiros incluem higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel,
cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir; evitar compartilhar objetos pessoais; evitar aglomerações e manter os
ambientes bem ventilados.
Ainda, segundo relatórios recentemente divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da
Saúde, idosos, diabéticos, hipertensos e pessoas com insuficiência renal crônica ou doença respiratória crônica são os
grupos mais suscetíveis ou vulneráveis à doença, podendo apresentar graves complicações decorrentes do contágio.
Foi justamente diante dessas constatações que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a já referida
Recomendação 62, recomendando diversas providências preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Nesta senda, analisando a realidade da unidade prisional é estar bem acima de sua capacidade de lotação. O local, além
de superlotado, não conta com unidade de atendimento médico, nem sistema de ventilação e não dispõe de produtos de
higiene recomendados pelo Ministério da Saúde. Neste cenário, o compartilhamento de objetos, vaso sanitário e colchões
é habitual.
A medida de prisão domiciliar reclama a verificação do binômio necessidade-inadequabilidade. A necessidade é fundada
em questões de ordem humanitária, aferidas conforme o caso concreto. A inadequabilidade carcerária, por seu turno, é
consubstanciada pela constatação de que a manutenção da prisão do reeducando pode significar risco à sua saúde.
No presente caso, a necessidade é presumida por se tratar de reeducando portador de hipertensão, que o faz mais
suscetível à infecção pelo COVID-19.
Do mesmo modo, a inadequabilidade carcerária encontra-se demonstrada, eis que a unidade prisional não dispõe de
condições estruturais para assegurar sua integridade durante a pandemia global do vírus, nem sequer consegue tratá-lo
para os sintomas da doença que já apresenta e ainda coloca em risco os demais detentos que ali se encontram.
Ademais, deve ser considerada a situação concreto dos autos, sendo em certo que o Poder Judiciário deve pautar suas
decisões na concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo função do Poder Judiciário garantir o
cumprimento dos direitos individuais e coletivos fundamentais previstos constitucionalmente, o que inclui as pessoas
privadas de liberdade, e está bem evidenciado no reconhecimento feito pelo Supremo Tribunal Federal do chamado
“Estado de Coisas Inconstitucional do Sistema Prisional”, em caráter liminar, na ADPF 347.
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Ora, quando o Supremo Tribunal Federal – STF, órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, reconhece que as prisões
brasileiras são inconstitucionais, porque ferem a dignidade da pessoa humana, fixando inclusive balizas para
enfrentamento do problema, através de, entre outras medidas, realização de mutirões carcerários e concessão antecipada
de direitos executórios, posicionar-se contra tais soluções significaria, de fato, afronta aos objetivos e princípios
constitucionais, bem como às normas legais, sem contar os pactos internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é
signatário.
E é por isso de extrema importância destacar mais uma vez a proliferação a nível mundial do vírus denominado
Sars-Cov-2, popularmente chamado coronavírus - COVID 19, já declarada pandemia pela Organização Mundial de
Saúde, onde milhares de pessoas estão sendo contaminadas no mundo inteiro com sérios índices de mortalidade, cuja
capacidade de multiplicação do vírus ocorre com muita rapidez e por isso as aglomerações de pessoas têm sido
contraindicadas pelos profissionais de saúde e autoridades públicas, já que se tratam de situações propícias para o fácil
contágio diante da proximidade e contato, levando o CNJ a emitir a Recomendação 62 do CNJ tratando também do
sistema carcerário (artigo 5ª da Recomendação nº 62/2020 do CNJ).[1]
Neste sentido, destaca-se ainda que no mundo inteiro estão sendo colocados em liberdade prisioneiros, justamente para
combater a propagação da nova doença de coronavírus em prisões lotadas.[2]
No presente caso, trata-se de reeducando que se enquadra no grupo de risco – parcela em que a taxa de letalidade do
vírus é maior –, uma vez que é portador de hipertensão, o que evidencia a mais absoluta debilidade do sistema
imunológico do apenado.
3.Diante do exposto, considerando a excepcionalidade do caso, concedo a prisão domiciliar ao reeducando VALACIR
DE ALENCAR, mediante monitoramento eletrônico, devendo ser observadas as seguintes obrigações:
a) Recolhimento domiciliar em período integral, autorizando-se apenas eventuais saídas para tratamento
de saúde, mediante prévio requerimento, salvo caso de urgência posteriormente comprovado nos autos;
b)Não retirar ou permitir que outra pessoa retire a tornozeleira eletrônica, exceto por determinação
expressa deste Juízo;
c)Não queimar, quebrar, abrir, forçar, danificar ou inutilizar a tornozeleira eletrônica ou qualquer um
dos acessórios que a acompanham, ou deixar que pessoa diversa o faça, sendo de sua integral
responsabilidade a boa conservação do equipamento;
d)Não mudar de endereço para outra Comarca sem prévia comunicação e autorização. Em caso de
mudança para endereço sem alteração de Comarca, deve apenas comunicar a Central de Monitoramento
e esta VEP, sendo desnecessária decisão judicial;
e) Dirigir-se a um local aberto, sem teto, sempre que o sistema informar alerta luminoso de cor azul, até
que seja recuperada a regularidade;
f) Manter, obrigatoriamente, a carga da bateria da unidade de monitoramento eletrônico – tornozeleira –
em condições de funcionamento, carregando diariamente e de forma integral o equipamento (até que a
bateria esteja cheia).
g)Obedecer imediatamente às orientações emanadas pela central de monitoramento através de alertas
sonoros, vibratórios, luminosos e contatos telefônicos, sendo obrigação do sentenciado entrar em
imediato contato telefônico diretamente com a equipe em caso de dúvida sobre alerta que desconheça,
sendo que os alertas corresponderão:
I.Alerta vibratório e alerta luminoso roxo: ligar para a central de monitoramento 0800-643-2552;
II.Alerta vibratório e alerta luminoso vermelho: carregar a bateria da tornozeleira;
III.Alerta de som: ligar para a central de monitoramento 0800-643-2552;
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IV.Luz azul: tornozeleira sem sinal de GPS – deverá o(a) reeducando(a) aproximar-se de alguma
janela, a fim de que o sinal seja restabelecido.
V.Luz verde: tudo está correto.
Caso haja mandado de prisão provisória vigente, OFICIE-SE, com urgência, ao respectivo Juízo solicitando
informações acerca da necessidade de manutenção e comunicando que, embora ao reeducando tenha sido
concedida a prisão domiciliar em razão de pertencer ao grupo de risco (maior taxa de letalidade) em relação ao
COVID-19, permanecerá na unidade em que se encontra enquanto estiver em vigência tal mandado.
Fica o reeducando advertido de que o não cumprimento de qualquer das condições acima ou cometimento de novo delito
implicará na revogação desta concessão.
Expeça-se Guia de Monitoração Eletrônica e Termo de Compromisso, do qual poderá ser o reeducando cientificado
oralmente pelo servidor, que fará a anotação eletrônica no mandado, de modo a prevenir eventual transmissão da doença,
para ser posteriormente juntado aos autos.
Expeça-se o mandado de monitoramento se por outro motivo não estiver preso, a ser cumprido apenas após a instalação
da tecnologia.
Atentem-se os servidores quanto às precauções necessárias ao contato físico no momento da instalação da tornozeleira,
devendo ser seguidas as recomendações sanitárias.
Revogue-se o mandado de prisão referente a esta execução.
Dê ciência imediata ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

Diego Paolo Barausse
Juiz de Direito Substituto
[1]https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf
[2]https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/france-urged-to-free-prisoners-to-thwart-virus-in-crowded-jails
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51947802
https://noticias.r7.com/internacional/ira-liberta-85-mil-presos-em-reacao-ao-coronavirus-1703202
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