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HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  DOMICILIAR.
PACIENTE  QUE  DEIXA  DE  ESTAR  SOB
CUSTÓDIA  DE  AUTORIDADE  JUDICIAL
SUJEITA  À  JURISDIÇÃO  DA  JUSTIÇA  DO
ESTADO DA PARAÍBA. NÃO CONHECIMENTO
DO PEDIDO.

Diante da informação de que o paciente passou a
estar sob custódia de juízo pertencente à Justiça
de outro Estado da Federação, resta prejudicado
o  pedido  de  prisão  domiciliar  veiculado  no
mandamus, visto que o ato coator sindicável por
este Tribunal deixou de existir.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade, em NÃO CONHECER DA ORDEM, NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR,  EM HARMONIA COM O PARECER ORAL DO
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas Corpus manejado pela  Belª  Ana Karolina

Ferndanes  Felipe em  favor  de Wesley  Dawslay  de  Almeida  Mendes,

apontando, aparentemente, como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara

de Execuções Penais da Comarca da Capital.

Em sua exordial, aduziu a impetrante que o paciente encontra-se
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recolhido provisoriamente na Cadeia Pública de Belém-PB, porém, seu estado

de saúde requer cuidados especiais que o sistema carcerário do Estado não

tem condições de prover.

Segue a impetrante que, para sanar o problema, foi protocolizado

pedido de prisão domiciliar junto ao 2º Tribunal do Júri da comarca da Capital,

o qual, porém, negou-se a receber o pleito, ao fundamento de que o pedido

não seria de sua competência, mas, sim, do Juízo das Execuções Penais.

A impetrante ainda argumenta que a Cadeia Pública de Belém

não está apta a recepcionar o paciente, “no cuidado clínico e de enfermagem

no pós-cirúrgico e nem para proporcionar o aparato necessário às indicações

médicas  de  retorno  ambulatorial  de  cirurgia  torácica  para  reavaliação

sequencial, assistência médica cardiológica a fim de controlar a hipertensão

arterial  sistêmica,  realização  de  fisioterapia  respiratória  ambulatorial,  dieta

branda, líquida, pastosa e com restrição calórica e de lipídeos, conforma os

documentos já colecionados anteriormente.”

Assim,  continua  a  impetrante,  o  paciente  faria  jus  à  prisão

domiciliar para tratamento médico externo, nos termos do art. 318, II, do CPP e

demais textos normativos e regulamentares pertinentes, notadamente o art. 5º

da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa

Rica, de 1969).

Solicitadas informações inicialmente ao juízo  do 2º  Tribunal  do

Júri da comarca da Capital, de onde, segundo a narrativa constante na petição

de habeas corpus, teria emanado o ato dito coator (não recebimento do pedido

de prisão domiciliar), a autoridade coatora, respondeu, às fls.52/53, não constar

naquele juízo qualquer informação ou pleito relacionado com a questão posta

no presente writ.

Des. João Benedito da Silva
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Após consulta ao Sistema de Tecnologia de Informação do Poder

Judiciário do Estado da Paraíba, verificou-se que o pedido de prisão domiciliar

fora manejado, em verdade, junto ao juízo da Comarca de Belém, motivo pelo

qual foram a ele solicitadas informações (fl. 55), as quais aportaram aos autos

às fls. 59/60, dando conta de que o pleito da defesa fora julgado prejudicado

em  face  do  recambiamento  do  paciente  para  estabelecimento  prisional  da

comarca de Nova Cruz-RN,

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer oral  opinando pelo não

conhecimento do pedido.

É o relatório. 

VOTO

A  pretensão  da  impetrante  é  de  ver  cessado  suposto

constrangimento  reservado  ao  paciente,  por encontrar-se  recluso  em

estabelecimento prisional incapaz de lhe prover o tratamento e os cuidados

necessários ao restabelecimento de sua saúde, conforme indicação médica.

Pleiteia, assim, pela concessão de prisão domiciliar em favor do paciente.

Inicialmente, faz-se mister tecer algumas considerações sobre a

autoridade  apontada  como  coatora  no  presente  mandamus,  o  que,  como

veremos, terá implicações diretas no julgamento do writ.

Pois bem. A petição do habeas corpus principia afirmando que o

paciente encontra-se preso na Cadeia Pública de Belém-PB, porém direciona o

writ contra ato do juízo da Vara de Execuções Penais da comarca da Capital.

No corpo da impetração,  todavia,  volta  a  frisar  que o paciente

encontra-se recluso na Cadeia Pública da comarca de Belém-PB, lugar que,

Des. João Benedito da Silva
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segundo a impetrante, não teria condições de fornecer os cuidados médicos de

que o paciente estaria necessitando.

Relata, ainda, que foi protocolizado pedido de prisão domiciliar em

favor do paciente junto ao juízo do 2º Tribunal do Júri da comarca da Capital, o

qual  entendeu  ser  da  competência  do  juízo  das  Execuções  Penais  a

apreciação do pleito, motivo pelo qual a impetrante entende ser esse juízo a

autoridade coatora.

Como se vê, a leitura da petição, por si, não esclarece contra que

ato insurge-se o presente  mandamus. Em verdade, o único ato relatado pela

impetrante  seria  o não recebimento  do pedido de prisão domiciliar,  o  qual,

todavia, segundo a narrativa constante na inicial, teria emanado da Secretaria

do 2º Tribunal do Júri da comarca da Capital, e não do magistrado atuante na

referida unidade judiciária.

Por outro lado, a impetração não se fez acompanhar de cópia do

ato apontado como coator, cingindo-se a apresentar declaração subscrita pelo

Diretor  da  Cadeia  Pública  de  Belém-PB,  datada  de  07/01/2015.  Nesse

documento, o diretor informa que o paciente encontra-se atualmente em regime

fechado naquela unidade prisional, porém, teve que ser levado até a capital do

Estado (João Pessoa-PB) para internamento e, não tendo sido recebido por

nenhum  hospital,  foi  reconduzido  ao  estabelecimento.  Entretanto,  segue  o

diretor,  por estar bastante debilitado,  o  paciente teve que ficar  recolhido no

Complexo Penitenciário do PB1, até conseguir uma vaga para internamento

(fls. 17/18). Trata-se, como se vê, de situação temporária, circunstancial, que,

pelos dados constantes nos presentes autos, sequer se sabe se perdurou até a

data da impetração (13/02/2015).

Certamente em razão da falta de clareza verificada na petição do

habeas corpus, a sua atuação foi realizada tendo como autoridade coatora o

Des. João Benedito da Silva
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juízo do 2º Tribunal do Júri  da comarca da Capital  (fl.34), para quem foram

solicitadas informações (fls.  43,  45/46 e  48,  50/51).  Em resposta  ao ofício,

contudo, a juíza afirmou não constar, naquela unidade judiciária (2º Tribunal do

Júri da comarca da Capital), nenhuma informação acerca do estado de saúde

do paciente, tampouco qualquer pedido relacionado à questão levantada no

writ.

Em face desse dado, realizou-se uma pesquisa no Sistema de

Tecnologia de Informação do Poder Judiciário do Estado da Paraíba e verificou-

se que o pleito de prisão domiciliar, referido na petição do presente  habeas

corpus, foi, em verdade, protocolizado junto ao Juízo da comarca de Belém-PB,

motivo pelo qual foram-lhe solicitadas informações (fls 55, 57/58).

Aportando aos autos resposta ao ofício  (fls.  58/59),  a juíza da

comarca de Belém-PB informou que,  efetivamente,  houve pedido de prisão

domiciliar em favor do paciente, o qual, porém, restou prejudicado, por ter sido

o  paciente  recambiado  para  a  comarca  de  Nova  Cruz-RN,  juízo  de  onde

emanou  a  ordem  de  prisão  preventiva  em  razão  da  qual  ele  se  encontra

recluso. 

Diante  desse  fato  superveniente,  e  considerando  os  poucos

elementos constantes nos autos a respeito da situação prisional do paciente, o

que se pode aferir  é que ele não se encontra mais sob custódia do Poder

Judiciário do Estado da Paraíba. O constrangimento ilegal,  acaso existente,

deixou  de  ser  praticado  por  autoridade  coatora  sujeita  à  jurisdição  deste

Tribunal. Em outras palavras,  o ato coator sindicável por este Tribunal deixou

de existir, o que conduz ao não conhecimento  do pedido veiculado no presente

writ.

Forte  nessas  considerações,  NÃO  CONHEÇO do  pedido

veiculado no presente mandamus.

Des. João Benedito da Silva
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    É como voto.

    Presidiu a sessão, com voto, o Exmo. Sr. Des. João Benedito

da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador   de Justiça.

       Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

do Estado da Paraíba, aos 28 (vinte e oito  ) dias do mês de abril do ano de

2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Des. João Benedito da Silva
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