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DECISÃO

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido 

liminar, impetrado em favor de ROGER ABDELMASSIH, contra v. acórdão proferido 

pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nestes termos ementado (fls. 32-

40):

"AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial contra 
prisão domiciliar. Longa pena a cumprir. A despeito da alegada 
gravidade das enfermidades, inexiste comprovação de que não poderia 
mais ser tratado na penitenciária ou em hospital do sistema carcerário. 
Pandemia de covid-19 que não autoriza, por si só, a concessão da 
benesse. Fatos supervenientes que não têm o condão de alterar a 
situação. PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO (A Administração 
Penitenciária deverá adotar todas as providências necessárias ao 
correto tratamento médico a ser dispensado, observando-se o contido 
na LEP, art. 14 e art. 40)."

 

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 42-44).

Daí o presente habeas corpus, no qual a d. Defesa, em suma, busca o 

restabelecimento da prisão domiciliar humanitária, antes concedida ao paciente.

Afirma que "A D. Autoridade Coatora, para revogar a domiciliara qualquer 

custo, agiu com verdadeira cegueira deliberada, cerrando seus olhos aos documentos 

médicos científicos que por várias vezes afirmaram que Paciente tem pouquíssimo tempo 

de vida, que depende de auxílio de terceiros para os atos do dia a dia, está caquético, 
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falta-lhe memória e seu raciocínio está lentificado, E SUA SOBREVIDA DEPENDE DE 

UM RÁPIDO ATENDIMENTO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA" 

(fl. 6).

Aduz que "A Perícia Médica OFICIAL do IMESC, além de comprovar que o 

quadro de saúde do Paciente é grave, irreversível e incapacitante – e que houve 

substancial PIORA, AFIRMOU COM TODAS AS LETRAS, AO RESPONDER AO 

QUESITO N. 04 DO MPSP, QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO PODE PRESTAR O 

TRATAMENTO E OS CUIDADOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA SUA 

SOBREVIDA (...) os Relatórios OFICIAIS da Penitenciária (...) contêm afirmações do 

tipo 'NÃO DISPOMOS DE MÉDICO E ENFERMAGEM À NOITE E NOS FINAIS DE 

SEMANA', 'espero ter esclarecido toda gravidade potencial dos riscos inerentes à morte 

do Paciente e nos ISENTAMOS DA RESPONSABILIDADE POR ALGO QUE VENHA A 

OCORRER COM O PACIENTE NESTE PRESIDIO' e que 'SE O ESTADO NÃO TEM 

CONDIÇÕES DE LHE ASSEGURAR OS CUIDADOS PREVENTIVOS, SOMOS PELO 

PARECER QUE PELO MENOS ISSO SEJA OFERTADO AO PACIENTE” (fls. 6-7).

Explica que "O ponto fulcral deste writ é estritamente de direito: saber se, 

diante da Perícia Oficial do IMESC e dos Relatórios Oficiais da Penitenciária, ambos 

uníssonos na recomendação à concessão da Prisão Domiciliar ao Paciente, agiu ou não 

ilegalmente a 6ªCâmara do TJSP ao revogara benesse humanitária em afronta à 

jurisprudência pacífica deste E. Superior Tribunal e do E. STF" (fl. 8).

Sustenta que "a concessão, pelo Juízo de Taubaté/SP, da terceira e derradeira 

prisão domiciliar humanitária, NADA TEM A VER COM A PANDEMIA CAUSADA 

PELO CORONAVÍRUS" (fl. 9).

Alega que "o Laudo Pericial OFICIAL, realizado pelo médico Dr. JOSÉ 

RICARDO GOMES DE ALCANTARA, perito cadastrado pelo IMESC, especialista em 

medicina legal e perícias médicas, especialista em UTI de adultos, especialista em 

clínica médica e PÓS-GRADUADO EM CARDIOLOGIA, é claro, objetivo e incisivo 

sobre a necessidade do Paciente resgatar sua pena em prisão domiciliar" (fl. 15).

Requer, inclusive LIMINARMENTE, "suspender os efeitos do acórdão 

prolatado pela D. Autoridade Coatora -TJSP, restabelecendo-se o regime de prisão 

domiciliar humanitária ao Paciente (...) Como pleito subsidiário, requer essa defesa seja 

anulado o julgamento do TJSP nos termos do artigo 315, § 2º, inciso IV, do CPP, pois 

não o fundamentou, mesmo após a oposição dos Embargos de Declaração, de forma 
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idônea e legal, deixando de enfrentar os argumentos deduzidos, e que são sim capazes de 

alterar o desfecho do caso, tanto é que serviram de substrato à decisão da 1ª VEC de 

Taubaté-SP para conceder a prisão domiciliar do Paciente (...) seja restabelecida a 

prisão domiciliar humanitária concedida ao Paciente, pelo Juízo da 1ª Vara das 

Execuções Criminais de Taubaté/SP aos 05.05.2021.128. O que se pleiteia neste writ é 

apenas concessão da ordem reclamada para tutelar a VIDA e a DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA!" (fl. 24).

Em sede de pedido de reconsideração do indeferimento da liminar neste 

habeas corpus, a d. Defesa ainda postulou que (fls. 503-510):

"1. O Paciente foi e está internado no Hospital Regional do Vale do Paraíba, 
em Taubaté/SP, após confirmada pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) San 
Marino a necessidade de realização de cinecoronariografia de urgência (Docs. 01 e 02).

2. Importante frisar que o Paciente vinha passando mal desde 09.09.2021 e, 
somente após insistência da defesa (Doc. 03), foi conduzido à UPA referida na data de 
16.09.2021 e transferido, no dia 17.09.2021 (sexta-feira), para o Hospital Regional, 
porquanto o médico hemodinamicista deste hospital, DR. EDNELSON CUNHA 
NAVARRO, CRM n. 94926, também confirmou a urgência de se fazer o cateterismo 
naquele mesmo dia (Doc. 02).

3. Infere-se do documento em anexo (Doc 2), que o Paciente portador de 
“HAS, Cardiopatia, deu entrada na A San Marino, trazido pela ambulância (...), com dor 
precordial, irradia para dorso. Sudorese e Náuseas (...) Dor Torácica refratária à 
analgesia(...) Angina Instável(...) Observações: Conforme Dr. Ednelson Cunha Navarro 
CRM 94926 HRVP –encaminhas para cateterismo de urgência”.

(...)
6. Novamente realizado o cateterismo no dia 20.09.2021, desta vez conseguiu-

se realizar o procedimento de angioplastia na artéria coronária direita do Paciente, com 
a colocação de stent em sua extensão.

7. O Paciente, que já estava debilitado, como comprova a Perícia Oficial do 
IMESC (2020),agora está extremamente combalido, havendo frisado o médico a 
necessidade de intensificar os cuidados para com o Paciente, com aumento dos 
anticoagulantes, dieta rigorosa, além de ser conduzido imediatamente ao hospital ao 
menor sinal de nova descompensação cardíaca ou fibrilação.

8. O Paciente está ainda internado, mas lhe será dada alta hospitalar em 
algum momento, porque está em hospital do SUS e sua permanência no nosocômio por 
tempo longo o expõe a perigo ainda maior.

(...)
31. A Perícia Oficial do IMESC já antevia, antes mesmo de saber desta lesão 

obstrutiva severa que ocasionou a presente internação do Paciente, que seu tratamento 
“em ambiente de cárcere pode propiciar inadequação de tratamento e sobrecarga 
cardíaca acima da tolerância individual atual, podendo precipitar descompensações 
ameaçadoras da vida.” (cf. Laudo Perícia IMESC 2020).

(...)
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33. O acórdão do TJSP jamais poderia ter desprezado a Perícia Oficial do 
IMESC(2020), elaborada por especialista em perícias médicas, em UTI de adultos e 
PÓS-GRADUADO EM CARDIOLOGIA, sem apontar um único vício sequer que a 
maculasse.

(...)
46. Diante de tudo isso e, considerando, que a Penitenciária não tem como 

cuidar do Paciente e tampouco perceber a gravidade do caso e levá-lo ao hospital de 
imediato, requer, em caráter de urgência, seja RECONSIDERADA a liminar por VOSSA 
EXCELÊNCIA indeferida, porquanto a morte do Paciente se avizinha cada vez mais 
próxima, principalmente agora que está extremamente combalido, necessitando de 
cuidados ainda mais específicos e ininterruptos."

 

Em última petição, ainda, a d. Defesa afirmou (fls. 577-579):

"1)Data máxima, o fundamento do pedido de reconsideração NÃO estava 
embasado em situação fática superveniente à impetração do presente writ. (...) 2) Por 
outro lado, com todo respeito, o pedido de reconsideração também não se funda em 
situação futura e incerta, mas sim em situação futura e certa: a alta hospitalar (evento 
futuro) é também situação certa, pois ao Paciente em algum momento seria dada alta 
hospitalar, anão que VOSSA EXCELÊNCIA estivesse considerando que ele iria morrer 
no hospital.3)Mais uma vez com todas as vênias, soa totalmente dissonante do contexto a 
alegação de VOSSA EXCELÊNCIA de que, das informações prestadas pela autoridade 
coatora e pelo Juízo das Execuções, há quase 20 dias, não se extrai qualquer situação 
excepcional."

 

Pedido de sustentação oral (fls. 4 e 608).

Liminar indeferida (fls. 463-468 e 573-575).

Informações prestadas, às fls. 472-499.

O d. Ministério Público Federal oficiou pela denegação da ordem, nos termos 

do r. parecer de seguinte ementa (fls. 581-606):

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO 
DEFENSIVO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE 
É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA. 
AFIRMAÇÃO DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO TERIA 
CONDIÇÕES DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO OU DE 
SOCORRER O APENADO EM CASO DE URGÊNCIA. CORTE DE 
ORIGEM QUE CONCLUIU QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE 
QUE O PACIENTE NÃO PODERIA MAIS SER TRATADO NA 
UNIDADE PRISIONAL OU EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E 
TRATAMENTO DO PRÓPRIO SISTEMA.

NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS 
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AUTOS. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. 
PRECEDENTES.

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. 
PACIENTE QUE CUMPRE PENA ELEVADÍSSIMA, EM REGIME 
FECHADO, PELA PRÁTICA DE DEZENAS DE CRIMES 
GRAVÍSSIMOS, DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO 
PUDOR, CONSUMADOS E TENTADOS (ART. 213, CAPUT, E 214, 
CAPUT, C/C ART. 14, INCISOS I E II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). 
CRIMES HEDIONDOS (ART. 1º, INCISO V, DA LEI 8.072/90).

ALEGADA GRAVIDADE DAS ENFERMIDADES 
SUPOSTAMENTE SOFRIDAS PELO PACIENTE. UNIDADE 
PRISIONAL QUE CONTA COM EQUIPE DE SAÚDE. APONTADA 
INEXISTÊNCIA DE EQUIPE DE SAÚDE À NOITE E NOS FINAIS DE 
SEMANA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO, TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DE BUSCA DE 
ATENDIMENTO HOSPITALAR, EM CASO DE NECESSIDADE. 
APENADO QUE, EM CASO DE EMERGÊNCIA MÉDICA 
DECORRENTE DE EVENTUAL AGRAVAMENTO DE 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, PODERÁ SER LEVADO A HOSPITAL 
DE REFERÊNCIA, ACOMPANHADO DE AGENTE DE SEGURANÇA. 
CORTE LOCAL QUE DETERMINOU, À ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA, A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS 
AO ADEQUADO TRATAMENTO MÉDICO DO PACIENTE. 
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.

PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM." 
 

É o relatório.

Decido.

A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela 

Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não 

admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não 

conhecimento do writ, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante 

ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de 

ofício.

Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do 

habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da 

liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a 

garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Assim, incabível o presente 

mandamus, porquanto substitutivo de recurso especial.
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Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da 

insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado 

pela concessão da ordem, de ofício e liminarmente.

Para melhor delimitar a quaestio, transcrevo os seguintes trechos do v. 

acórdão combatido (fls. 32-40):

"Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão que deferiu prisão domiciliar 
a ROGER ABDELMASSIH, cuja revogação pleiteia, por reputar ausentes os requisitos 
objetivos e subjetivos.

(...)
O agravado cumpria pena total de 278 anos de reclusão - com início aos 

17/8/2009 e término previsto para 11/4/2292, ou 16/8/2039, a teor do disposto no CP, 
art. 75 - em regime fechado, na Penitenciária Masculina II de Tremembé, o que desde 
logo, já afastava a possibilidade de aplicação do disposto na LEP, art. 117, II - 
“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”.

(...)
Contudo, a despeito da suposta gravidade das enfermidades, como bem 

ponderado pelo Parquet, inexiste comprovação de que não poderia mais ser tratado 
naquela penitenciária ou em hospital de custódia e tratamento do próprio sistema.

Solicitadas informações sobre o estado de saúde, sobrevieram indicação de 
várias moléstias; não houve, por outro lado, afirmação contundente e unânime de que 
não poderia mais ser tratado no sistema prisional, sendo baseadas em exames 
apresentados pelo próprio ROGER, insuficientes à comprovação de alegada piora.

Ainda que submetido à perícia pelo IMESC, e o laudo de fls. 1061/1068 (autos 
de Origem), tenha concluído que: 'Decorrente da análise do presente processo bem como 
documentação médica e exame físico in loco, conclui-se que o periciando é prestador de 
Cardiopatia Grave, irreversível, compensada com medicação contínua. Devido à baixa 
tolerância ao exercício decorrente da baixa função cardíaca, somos da opinião de que o 
tratamento do mesmo em ambiente de cárcere pode propiciar inadequação de tratamento 
e sobrecarga cardíaca acima da tolerância individual atual, podendo precipitar 
descompensações ameaçadoras da vida', o panorama não se afigurou definitivo.

Isso porque, em contraponto, o órgão do CAEX/MPSP analisou o laudo 
pericial oficial, cujo subscritor previamente conhecia a condição do agravado, já que o 
examinou pessoalmente em data anterior, esclarecendo: 'Este perito que elabora esse 
parecer técnico-científico participou como assistente técnico pelo MPSP da perícia 
realizada no IMESC anteriormente a essa atual enviada para análise, tendo realizado 
inclusive o exame físico, exame do estado mental e análise de todos os exames e 
prontuários apresentados. Por essa razão, e analisando a perícia judicial realizada, 
pode afirmar que o quadro clínico do postulante permanece inalterado há tempos, não 
justificando a necessidade da pretensa prisão domiciliar: Com base nesse fato, pode 
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afirmar que não houve alteração médica que justifique mudança das conclusões 
apresentadas no ano de 2019, sendo observável somente a evolução natural corporal e 
da patologia como esperado para as condições gerais do periciando e totalmente 
compatíveis com o esperado para a maioria dos indivíduos da faixa etária e condições 
cardiológicas similares' (grifei).

Pedida complementação, esclareceu: 'O tratamento ambulatorial significa 
não haver necessidade de internação hospitalar, bastando o paciente estar em condições 
materiais com logística para a remoção em caso de urgência ou emergência, e serem 
atendidas as necessidades de dieta, uso regular da medicação prescrita e avaliações 
médicas regulares. Assim, é possível o manejo sob o cumprimento de pena na unidade 
prisional que oferece as condições para a remoção ao hospital penitenciário em caso de 
descompensação ou qualquer necessidade de atenção médica de emergência' (grifei).

Assim, evidente que o quadro de saúde, a despeito de grave, pode ser tratado 
em hospital penitenciário, se o caso.

(...)
Assim, nem mesmo a intranquilidade trazida pela pandemia é capaz de 

autorizar tão açodada providência, como determinada, tornando impertinente a prisão 
domiciliar ou humanitária, porquanto o sistema prisional deve se adequar às 
necessidades de tratamento de presos enfermos, na esteira, ainda, da LEP, art. 14, ônus 
a ser cumprido pelo Poder Executivo, responsável pela administração penitenciária, que 
deverá adequá-la à necessidade do custodiado (art. 40), e não o contrário, como se 
pretende.

(...)
Mister ressaltar ainda, que a execução penal é regida pelo princípio do in 

dubio pro societate, ou seja, a dúvida plausível acercado mérito do condenado em obter 
o benefício, deve ser resolvida em favor da sociedade, que não pode ser obrigada a 
conviver com a insegurança.

Por último, as alegações trazidas a título de “fatos supervenientes” (fls. 
490/510 e 582/583), com documentos (fls. 511/578 e 584/587), sequer comportariam 
apreciação, porquanto já delimitada a questão debatida nesse remédio heroico por sua 
interposição, que não admite aditamento, dado a sua singularidade.

(...)
Tais condições, todavia, não requereram internação, pois, se realmente 

fossem extremamente graves, ROGER não teria permanecido apenas cinco horas no 
nosocômio e liberado, mas, sim, ali permanecido, inclusive com implantação de eventual 
marca-passo, como recomenda a literatura médica.

1. “Ritmo sinusal”: é o ritmo normal do coração, indicando que os 
batimentos são conduzidos de forma saudável; a palavra “sinusal” faz referência ao 
local onde nascem os estímulos elétricos que fazem o músculo cardíaco bater, chamado 
nodo ou nó sinusal

2. “Bloqueio atrioventricular do primeiro grau”: atraso da condução elétrica 
para os ventrículos; geralmente não requer tratamento.

3. “Bloqueio de ramo direito”: consiste em uma alteração no padrão normal 
do eletrocardiograma (ECG), mais especificamente no segmento QRS - despolarização 
ventricular4 que se torna ligeiramente mais longo, durando mais de 120 ms.

Isto significa que o sinal elétrico do coração apresenta alguma dificuldade 
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para percorrer o ramo direito do coração, levando o ventrículo direito a contrair um 
pouco mais tarde.  Na maioria dos casos o bloqueio de ramo direito não é grave e é até 
relativamente comum, não sendo sinal imediato de uma doença cardíaca.

 (...)
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para cassar a decisão e 

determinar o imediato retorno de Roger Abdelmassih ao regime fechado, devendo, a 
Administração Penitenciária, adotar todas as providências necessárias ao correto 
tratamento médico a ser dispensado, observando-se o contido na LEP, art. 14 e art. 40."

 

Os embargos de declaração foram rejeitados, nestas palavras (fls. 42-44):

"Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROGER 
ABDELMASSIH contra o V. Acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso 
ministerial, para cassar a decisão e determinar seu imediato retorno ao regime fechado, 
devendo, a Administração Penitenciária, adotar todas as providências necessárias ao 
correto tratamento médico a ser dispensado, observando-se o contido na LEP, art. 14 e 
art. 40.

Visando efeito modificativo, repisando tese já deduzida em contraminuta, aduz 
omissão em relação ao conteúdo do “Relatório datado de 14/10/19, subscrito pelo 
médico oficial da Penitenciária II 'Dr. José Augusto Salgado', de Tremembé, Dr. 
Benedito Antônio Cardoso, inscrito no Cremesp sob nº 36337: '[...]As condições de 
atenção ao preso neste presidio são as mesmas que existiam em 2017. [...] Também é 
impossível o fornecimento de dieta específica, balanceada e individualizada para 
detentos enfermos, não dispomos de nutricionista e a dieta é padrão para todos. [...] 
Também permanece a mesma situação nos finais de semana, sem médico e enfermagem 
presentes, ficando qualquer urgência a cargo dos funcionários da segurança que levam o 
paciente ao hospital mais próximo em caso de urgência. [...] Paciente portador de sonda 
vesical de demora, com troca prevista de 21 em 21 dias, serviço este que não é feito por 
esta enfermaria e ficará na dependência de disponibilidade do serviço de disciplina 
poder leva. to ao hospital nos dias previstos podendo neste caso sofrer delongas neste 
prazo previsto em virtude de problemas funcionais frequentes na Unidade (viatura, falta 
de funcionários, falta de escolta, etc.)”(fls. 3 apenso próprio).

É o relatório.
Os embargos têm caráter infringente, porquanto inexistentes quaisquer 

contradições ou obscuridade, porquanto todas as questões foram enfrentadas e 
devidamente fundamentadas.

Pretende-se rediscussão da matéria, o que é vedado, pois, pressuposto lógico, 
seria que o V. Aresto estivesse contaminado com quaisquer dos vícios referidos, o que 
não se verifica.

Nesse sentido: STJ, ED nº 18205/SP - Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, 
18/04/2006.

Ademais, conforme lição de MIRABETE: (...)
A Decisão Colegiada afastou, de forma fundamentada, a tese ora repisada, 

determinando, expressamente, que a Administração Penitenciária adote todas as 
providências necessárias ao correto tratamento médico a ser dispensado, observando-se 
o contido na LEP, art. 14 e art. 40, lembrando-se, outrossim, o dever do Estado na 
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assistência ao preso (art. 10 e 11, II).
Em caso de desfecho diametralmente oposto às questões suscitadas, implica 

concluir não foram acolhidas, justamente por isso, tal circunstância não deve ser 
confundida com omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado.

Confira-se: (...).
(...)
Imprescindível, mesmo para fins de prequestionamento, ad argumentandum, 

existência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição."
 

Pois bem.

Embora as diversas petições e alegações ofertadas pela d. Defesa ao longo 

deste writ, deve-se recordar que o habeas corpus não admite a dilação probatória, de 

forma que será analisado, precipuamente, em face da petição inicial e do v. acórdão de 

origem, suposto ato coator, cuja fundamentação é que insculpe a moldura apreciável 

nesta via.

In casu, pelo que se afere, o eg. Tribunal de origem fundamentou de forma 

apropriada a revogação da prisão domiciliar, adentrando satisfatoriamente a situação 

fática na origem.

Vejamos.

Inicialmente, o art. 117, incisos, da Lei de Execução Penal prevê que, ao 

condenado em cumprimento de pena definitiva, em regime aberto, poderá ser dada a 

prisão domiciliar, nas hipóteses a seguir elencadas: 

"Art. 117. 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."
 

Como também observado pela origem, desde já, deve-se esclarecer que o 

paciente não cumpre sequer o primeiro requisito legalmente exigido: o de estar 

cumprindo pena em regime aberto.

Isso porque, conforme consta, o paciente cumpre "pena total de 278 anos de 

reclusão - com início aos 17/8/2009 e término previsto para 11/4/2292, ou 16/8/2039, a 

teor do disposto no CP, art. 75 - em regime fechado, na Penitenciária Masculina II de 

Tremembé (...)" (fl. 34, grifei).
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No que atine ao estado de saúde do paciente, tem-se que nem mesmo as 

comorbidades que o acometem teriam o condão de alterar o já exposto, vez que a 

efetiva presença/existência de assistência médica no local onde cumpre pena afasta a 

possibilidade de deferimento do pedido de prisão domiciliar.

Explico.

Das informações já prestadas (fls. 472-499), não se extrai qualquer situação 

excepcional ou mesmo a falta de hospital de custódia que possa realizar uma futura 

internação do apenado.

Verbis (fl. 474): "Quanto à atual situação de saúde do preso, cumpre 

informar que este Juízo não tem conhecimento de qualquer alteração no quadro anterior, 

que ensejara a concessão do benefício, posteriormente revogado em segunda instância 

de julgamento."

Conforme já adiantado quando da apreciação da liminar, o v. acórdão foi 

categórico ao afirmar, com base nos documentos colacionados, que "não houve, por 

outro lado, afirmação contundente e unânime de que não poderia mais ser tratado no 

sistema prisional, sendo baseadas em exames apresentados pelo próprio ROGER, 

insuficientes à comprovação de alegada piora" (fls. 37-38).

Mais precisamente, apontou o v. acórdão, sobre a possibilidade de tratamento 

no cárcere, repita-se (fl. 35): 

"Isso porque, em contraponto, o órgão do CAEX/MPSP analisou o laudo 
pericial oficial, cujo subscritor previamente conhecia a condição do agravado, já que o 
examinou pessoalmente em data anterior, esclarecendo: 'Este perito que elabora esse 
parecer técnico-científico participou como assistente técnico pelo MPSP da perícia 
realizada no IMESC anteriormente a essa atual enviada para análise, tendo realizado 
inclusive o exame físico, exame do estado mental e análise de todos os exames e 
prontuários apresentados. Por essa razão, e analisando a perícia judicial realizada, 
pode afirmar que o quadro clínico do postulante permanece inalterado há tempos, não 
justificando a necessidade da pretensa prisão domiciliar: Com base nesse fato, pode 
afirmar que não houve alteração médica que justifique mudança das conclusões 
apresentadas no ano de 2019, sendo observável somente a evolução natural corporal e 
da patologia como esperado para as condições gerais do periciando e totalmente 
compatíveis com o esperado para a maioria dos indivíduos da faixa etária e condições 
cardiológicas similares' (grifei).

Pedida complementação, esclareceu: 'O tratamento ambulatorial significa 
não haver necessidade de internação hospitalar, bastando o paciente estar em 
condições materiais com logística para a remoção em caso de urgência ou emergência, e 
serem atendidas as necessidades de dieta, uso regular da medicação prescrita e 
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avaliações médicas regulares. Assim, é possível o manejo sob o cumprimento de pena na 
unidade prisional que oferece as condições para a remoção ao hospital penitenciário em 
caso de descompensação ou qualquer necessidade de atenção médica de emergência' 
(grifei)." (grifei)

 

Também antes consignado que a d. Defesa alegou omissão no v. acórdão, que 

teria desconsiderado a perícia que entende que deveria ter prevalecido no caso concreto.

Todavia, a eg. Corte de origem refutou a tese em sede de embargos de 

declaração (fl. 43):

"A Decisão Colegiada afastou, de forma fundamentada, a tese ora repisada, 
determinando, expressamente, que a Administração Penitenciária adote todas as 
providências necessárias ao correto tratamento médico a ser dispensado, observando-se 
o contido na LEP, art. 14 e art. 40, lembrando-se, outrossim, o dever do Estado na 
assistência ao preso (art. 10 e 11, II).

Em caso de desfecho diametralmente oposto às questões suscitadas, implica 
concluir não foram acolhidas, justamente por isso, tal circunstância não deve ser 
confundida com omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado."

 

Em situações semelhantes, inclusive, em relação a pessoas do grupo de risco 

que solicitavam a prisão domiciliar (no atual contexto de pandemia), assim manifestou 

esta eg. Quinta Turma:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HABEAS CORPUS 
COLETIVO. PACIENTES: TODOS OS PRESOS COM PROBLEMAS 
DE SAÚDE ENQUADRÁVEIS NO ROL DO GRUPO DE RISCO 
CUSTODIADOS NA PENITENCIÁRIA 2 DE SOROCABA 'ANTÔNIO 
DE SOUZA NETO'. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA 
PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. INEXISTÊNCIA DE 
DADOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A INEFICÁCIA DAS 
MEDIDAS PROFILÁTICAS ADOTAS PELO ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL PARA EVITAR O CONTÁGIO E FORNECER 
ATENDIMENTO MÉDICO AOS DETENTOS. AGRAVO REGIMENTAL 
IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova 
jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as 
hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio 
constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação 
cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante 
ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do 
paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas 
corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

2. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de 

Edição nº 0 - Brasília,    
Documento eletrônico VDA30273254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a):  MINISTRO Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)   Assinado em: 27/09/2021 21:41:03
Publicação no DJe/STJ nº 3241 de 29/09/2021. Código de Controle do Documento: 39bd62f8-f708-4154-9401-f82e0883fa85



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. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, por maioria, 
negou referendo à medida cautelar deferida pelo Ministro Marco 
Aurélio, que determinava ampla revisão das prisões, em razão do 
quadro de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19).

4. Este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que 
aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à 
pandemia do novo "coronavírus", sempre de forma individualizada, 
atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de 
saúde de cada paciente (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da 
Publicação:14/4/2020).

5. Não foram juntadas aos autos evidências de que as 
medidas adotadas no estabelecimento prisional para prevenir o 
contágio e fornecer tratamento médico aos casos confirmados e aos 
detentos que se enquadrariam no grupo de risco são ineficazes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no 
HC n. 583.801/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, DJe de 30/6/2020, grifei).

 

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO EM HABEAS CORPUS. COVID-19. PRISÃO 
DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, malgrado seja o paciente do grupo de risco 
etário da COVID-19, as instâncias ordinárias atestaram que os 
detentos estão submetidos à quarentena, seguindo protocolos de 
assepsia recomendados pelo Governo, além dele estar recebendo o 
tratamento de saúde adequado dentro o estabelecimento prisional. 
Ainda, restou considerado o fato de inexistir notificação de caso de 
coronavírus no sistema prisional da serra catarinense. Por conseguinte, 
não se vislumbra qualquer ilegalidade ou risco à vida do recorrente, 
conforme constatado pelas instâncias ordinárias.

2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC n. 
126.937/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 
15/6/2020, grifei).

 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO 
DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-
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19 - PACIENTE PORTADORA DE HIV QUE TAMBÉM SOFRE DE 
HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO 
TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 
BAIXO NÍVEL DE CONTAMINAÇÃO NOS PRESÍDIOS DE SANTA 
CATARINA NA DATA DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova 
jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as 
hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio 
constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação 
cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante 
ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do 
paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas 
corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

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 da decisão do Juízo de Execução que indeferiu o 
pedido revela que a penitenciária em que está internada a paciente vem 
tomando as precauções necessárias em relação à possível 
contaminação pelo coronavírus e possui recursos para proporcionar o 
devido tratamento das enfermidades de que sofre a interna 
(hiptertensão e HIV), o que, aliado ao baixo nível de contaminação 
existente nos presídios de Santa Caratina no momento, afasta, em 
princípio, a necessidade de concessão da medida pleiteada, tanto mais 
que a paciente não apresenta quadro atual de debilidade grave que não 
possa ser tratado no presídio.

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. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 582.232/SC, 
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 
17/6/2020, grifei).

 

Assim, é necessário que o Poder Judiciário avalie caso a caso, mas de forma 

integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das 

condições pessoais do preso, das características do crime, também as condições físicas do 
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local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso 

beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da 

conjuntura, o que, prima facie, não é possível na via eleita, em que se dispõe apenas das 

informações fornecidas pelo próprio requerente.

Nem se diga que sequer a d. Defesa se prestou a comprovar que, em 

domicílio, o paciente teria atenção médica superior ou mais célere à que já possui no 

estabelecimento prisional.

Soma-se a isso que, eventualmente, o paciente poderá ser submetido a 

tratamento em hospital de custódia ou outro, mediante escolta, como qualquer outro 

apenado nas mesmas condições ou mesmo tal qual aconteceria se em domicílio 

estivesse.

Por derradeiro, sobre a situação fática superveniente à impetração do presente 

writ (que a d. Defesa insiste não ser), mais uma vez, explico que deveria ser analisada, 

em primeiro plano, pelo juízo natural da causa, o da execução penal, além de se fundar 

em situação futura e incerta, qual seja: "8. O Paciente está ainda internado, mas lhe 

será dada alta hospitalar em algum momento, porque está em hospital do SUS e sua 

permanência no nosocômio por tempo longo o expõe a perigo ainda maior" (fl. 504, 

grifei).

Aliás, nesta análise de mérito, ainda, constato que a d. Defesa já havia 

tentado a manifestação da eg. Corte de origem em indevida supressão de instância, 

contudo, tal qual me manifestei na decisão de indeferimento da reconsideração do pedido 

liminar, a via eleita não comporta o pedido: "as alegações trazidas a título de 'fatos 

supervenientes' (...), com documentos (...), sequer comportariam apreciação, porquanto 

já delimitada a questão debatida nesse remédio heroico por sua interposição, que não 

admite aditamento, dado a sua singularidade" (fl. 37).

No mais, para modificar as decisões das instâncias ordinárias, não se 

verificando ilegalidade manifesta, seria necessária a aprofundada incursão no acervo 

produzido a quo, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus, 

remédio de rito célere e que não admite dilação probatória ou mesmo o revolvimento 

fático-probatório.

Exemplificativamente:

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA AOS 
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AGENTES PENITENCIÁRIOS. CONFIGURAÇÃO: ART. 50, VI, C/C 
ART. 39, II E V, DA LEP. APURAÇÃO MEDIANTE REGULAR 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE 
OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA 
AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PERDA 
DOS DIAS REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. RECURSO NÃO 
PROVIDO.

[...]
4. Impende registrar, ainda, que o habeas corpus não é a 

via adequada para apreciar o pedido de absolvição/desclassificação da 
falta grave, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas 
instâncias ordinárias, mostra-se necessário o reexame aprofundado 
dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento 
vedado pelos estreitos limites do remédio heróico, caracterizado pelo 
rito célere e por não admitir dilação probatória.

5. Por fim, o cometimento de falta de natureza especialmente 
grave acarreta da perda dos dias remidos no percentual máximo. 
Precedentes deste Tribunal" (AgRg no HC n. 440.695/SP, Quinta 
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/6/2018, 
grifei).

 

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 
EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. 
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. 
INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
INEXISTENTE. OITIVA PRÉVIA DO APENADO PARA 
HOMOLOGAÇÃO DO PAD. PRESCINDIBILIDADE. PERDA DOS 
DIAS REMIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSURGÊNCIA 
DESPROVIDA.

[...]
2. Segundo a jurisprudência vigente nesta Corte Superior 

de Justiça, concluindo o Tribunal de origem pela existência de falta 
grave, não cabe, por meio da impetração de mandamus, a verificação 
acerca da existência da conduta indisciplinar imputada ao condenado, 
bem como a aferição de sua classificação como leve, média ou grave, 
pois a referida análise necessitaria de aprofundado revolvimento 
fático-probatório, incabível de realizar-se por meio do rito sumário do 
habeas corpus. Precedentes.

[...]
6. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n. 

407.879/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 
21/11/2017, grifei).

 

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. OITIVA 
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JUDICIAL DO SENTENCIADO. DESNECESSIDADE. ATIPICIDADE 
OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO 
PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO.

[...]
3. Para afastar a conclusão do acórdão, absolver o 

agravado ou desclassificar sua conduta, seria necessário reexaminar 
fatos e provas, providência incabível na via do habeas corpus, de 
cognição limitada.

4. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n. 
414.750/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 
1º/8/2018, grifei).

 

Por derradeiro, a r. manifestação do Dr. MARIO LUIZ BONSAGLIA, 

Subprocurador-Geral da República, que corrobora os termos desta decisão (fls. 581-

606):

"Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de 
ROGER ABDELMASSIH em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo que, por sua 6ªCâmara Criminal, deu provimento ao agravo em 
execução interposto pelo Ministério Público estadual, para cassar a decisão que deferiu 
a prisão domiciliar ao paciente e determinar o seu imediato retorno ao regime fechado, 
“devendo a Administração Penitenciária, adotar todas as providências necessárias ao 
correto tratamento médico a ser dispensado” ao apenado.

(...)
Esse o quadro, o Tribunal de origem, como visto, deu provimento ao agravo 

em execução interposto pelo Ministério Público estadual, para cassar a decisão que 
deferiu a prisão domiciliar ao paciente e determinar o seu imediato retorno ao regime 
fechado, “devendo a Administração Penitenciária, adotar todas as providências 
necessárias ao correto tratamento médico a ser dispensado” ao apenado.

Nessa linha, aquela Corte estadual concluiu, com base no reexame de fatos e 
provas constantes dos autos, que “inexiste comprovação de que” o paciente “não 
poderia mais ser tratado naquela penitenciária ou em hospital de custódia e tratamento 
do próprio sistema”; que “não houve alteração médica que justifique mudança das 
conclusões apresentadas no ano de 2019, sendo observável somente a evolução natural 
corporal e da patologia como esperado para as condições gerais do periciando e 
totalmente compatíveis com o esperado para a maioria dos indivíduos da faixa etária e 
condições cardiológicas similares”; que “o quadro de saúde, a despeito de grave, pode 
ser tratado em hospital penitenciário, se o caso”, e que “as alegações trazidas a título de 
‘fatos supervenientes’, com documentos, (...) não significa alteração importante em seu 
estado de saúde que autorize a manutenção da prisão domiciliar/humanitária ou 
impossibilidade de ser atendido ou, até mesmo, que permaneça em hospital de custódia e 
tratamento”.

Por seu turno, a defesa pretende que essa E. Corte Superior efetue a reanálise 
de provas constantes dos autos (incluindo exames periciais, relatórios da Administração 
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Penitenciária e médicos, dentre outros vários documentos) para se concluir pela 
necessidade da prisão domiciliar na espécie, o que, inafastavelmente, demandaria 
revolvimento de fatos e provas, procedimento este que, como é cediço, é incompatível 
com a estreita via do habeas corpus.

(...)
Entretanto, relativamente aos sentenciados que cumprem pena privativa de 

liberdade, é de se observar o art. 117 da Lei de Execução Penal, que faz previsão da 
concessão do benefício da prisão domiciliar ao apenado(a) que estiver cumprindo pena 
em regime aberto, quando se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos ou 
acometido de doença grave (incisos I e II).

(...)
Ante o exposto, opina o MINISTÉRIO PÚBLICOFEDERAL pela denegação 

da ordem."
 

Diante de tudo, por não vislumbrar a flagrante ilegalidade apontada, não 

conheço do habeas corpus.

P. I.

                   Brasília, 27 de setembro de 2021.

Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) 
Relator
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