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Des. João Benedito da Silva 

 

DECISÃO

Habeas Corpus Nº 0802753-05.2020.815.0000

  Des. João Benedito da SilvaRelator:

  Juízo de Direito da Comarca de Solânea/PBORIGEM:

 Defensoria Pública do Estado da ParaíbaIMPETRANTE:

 Kelson Moreira EvaristoPACIENTE:

 

Vistos.

 

Trata-se de   impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Paraíba  em favor de habeas corpus, com pedido de liminar, , Kelson
 apontando, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da Comarca de Solânea/PB, sob a alegação, emMoreira Evaristo,

síntese, de que está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da atual situação sanitária do País com a Pandemia viral do
Covid-19.

 

Nara que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela prática do crime de tráfico de drogas, na ação penal de nº.
0000385-65.2019.815.0461 e informa que a prisão perdura por mais de 270 (duzentos e setenta dias).

 

Relata que, conquanto a decretação da prisão preventiva fosse cabível em princípio, o atual estado de saúde pública recomenda
solução diversa, tendo em vista a enorme probabilidade de contágio viral no interior dos estabelecimentos prisionais.

 

Suscita o teor da Recomendação nº 62, do CNJ, a qual versa sobre medidas a serem tomadas pelo juízo das execuções, em virtude
da recente pandemia causada pelo Corona Vírus.

 

Nessa diretriz, alude que, ainda que se trate de paciente que anteriormente descumpriu medidas anteriormente impostas, a
gravíssima crise sanitária justifica a concessão da ordem de Habeas Corpus.
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Ao final, pugna pelo deferimento da liminar para que seja determinada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

 

 

É o relatório. Decido

 

Como visto acima, a pretensão da impetrante, liminarmente, no presente w , é ter substituída a custódia cautelar do ora pacienterit

por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

 

 

Pois bem. Para a concessão de liminar, em sede de , faz-se mister a demonstração de dois requisitos: o habeas corpus fumus boni
 (constrangimento inequívoco incidente sobre os pacientes) e o  (grave dano de difícil ou mesmo dejuris periculum in mora

impossível reparação), em que a presença de um não exclui a necessidade de demonstração do outro.

 

Verifica-se que o único argumento apresentado pela douta Defensoria é a atual situação sanitária do País com a Pandemia do
Corona Vírus, causador da Covid-19. Para tanto suscita a Recomendação nº. 62 do Conselho Nacional de Justiça que dispõe
acerca de medidas alternativas a serem adotadas em razão da situação sanitária que ora enfrentamos.

 

Ocorre que inexiste informação de que a questão foi anteriormente levada ao crivo da autoridade indigitada coatora e, portanto,
ausente manifestação de sua parte acerca da referida matéria, não pode ser analisada nesta oportunidade, sob pena de incorrer em
flagrante supressão de instância.

 

Ademais, o presente mandamus carece de documentação necessária a análise da legalidade da decretação e manutenção da
custódia cautelar do ora paciente, uma vez que não foram juntadas cópias dos autos originários para aferição.

 

E, por tais razões, não vislumbro, neste instante processual, a presença do  e do , pressupostosfumus boni juris periculum in mora

estes ensejadores para admissibilidade da concessão da liminar pleiteada na inicial, considerando-se, ainda, o fato de que, em sede
de , tal medida constitui uma ferramenta utilizada pelo magistrado para acudir situação urgente e de extremahabeas corpus

ilegalidade, o que, , entendo não ocorrer no caso em análise. De modo que,  o pedido liminar formulado na inicial.ab initio indefiro

 

 ao juízo de origem, devendo relatar em qual fase o feito se encontra.Solicitem-se informações

 

Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça.
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Cópia desta decisão servirá como Ofício.

 

Publique-se e Intime-se.

 

           João Pessoa, datado e assinado eletronicamente.

 

Des. João Benedito da Silva

RELATOR
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