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RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a investigar o impacto do precedente habeas 

corpus coletivo nº 143.41 do Supremo Tribunal Federal, de 2018, na atuação dos 

magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio da produção de um 

banco de dados referente às decisões proferidas nos sete meses que antecederam e que 

sucederam a concessão do HC pelo STF. O precedente refere-se à concessão do benefício 

da prisão domiciliar, em substituição à preventiva, previsto no artigo 318 do Código de 

Processo Penal brasileiro. O cruzamento de dados realizado na pesquisa intenta desvelar 

o padrão de respostas da magistratura às demandas das mães e gestantes presas 

preventivamente. 

 

Palavras-chave: maternidade, cárcere, criminologia feminista, artigo 318, processo penal, 

Tribunal de Justiça do Estado de Sâo Paulo. 

 

 
ABSTRACT 

 
The present work intends to investigate the impact of the precedent of the Federal 

Supreme Court, the collective habeas corpus nº 143.41, judged in 2018, in the performance 

of the judges of the Court of Justice of the State of São Paulo, through the production of a 

database of decisions issued in the seven months preceding and succeeding the granting 

of the habeas by the Supreme Court. The precedent refers to the granting of the benefit of 

house arrest, replacing the pre-trial preventive custody, contained in article 318 of the 

Brazilian Code of Criminal Procedure. The cross-referencing of the data in the research tries 

to reveal the pattern of responses of the judges to the demands of mothers and pregnant 

women in preventive custody in Brazil. 

 

Key-words: motherhood, incarceration, feminist criminology, article 318, Brazilian Criminal 

Procedure, São Paulo Court of Justice. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se propõe a analisar o impacto de um recente e inédito 

precedente do Supremo Tribunal Federal sobre as decisões do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. Impetrado pelo Coletivo de Advogados em Direitos Humanos 

(CADHu)1 e pela Defensoria Pública da União, o habeas corpus coletivo nº 143.641 

foi concedido em 20 de fevereiro de 2018, em favor da aplicação do artigo 318 do 

Código de Processo Penal para a substituição da prisão preventiva por domiciliar de 

mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de 

crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. 

A previsão legislativa para a substituição da prisão preventiva pela prisão 

domiciliar para gestantes a partir do 7º mês e mães de filhos menores de 6 anos ou 

com deficiência já existia desde o advento da Lei nº 12.403/2011, que criou o artigo 

318 do CPP, e foi expandida em 2016, ano em que o dispositivo ganhou sua redação 

atual, que abarca também gestantes, independente do estágio da gravidez, e 

mulheres com filhos de até 12 anos.2 A despeito da previsão legal, entretanto, a 

jurisprudência pátria condicionava a substituição da prisão preventiva a outros 

requisitos não previstos em lei – como a gravidade do crime ou a reincidência do 

acusado – e, dessa forma, tornava raras as situações de concessão do benefício do 

artigo 318 do CPP, como veremos mais adiante, quando da análise dos resultados da 

pesquisa.3 

                                                      
1 Articulação de profissionais que procura promover os direitos humanos em ações estratégicas de 
grande impacto em atuação estritamente pro bono. Cf. https://cadhu.wordpress.com/. Acesso em 
16/11/2018. 
2 Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação 
dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - maior de 80 (oitenta) anos (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011); 
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011); III - 
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência 
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011); IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo 
esta de alto risco (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011); IV - gestante (Redação dada pela Lei nº 13.257, 
de 2016); V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (Incluído pela Lei nº 13.257, 
de 2016); VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de 
idade incompletos (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016). Parágrafo único. Para a substituição, o juiz 
exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 
3 A título de exemplo, por ora, jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) Interpretando  
o  art. 318, V, do CPP, inserido ao diploma legal com  o  advento  da  Lei  13.257/2016,  esta  Corte  
Superior firmou entendimento  segundo  o  qual a prisão domiciliar no caso da mulher com filho de até 
12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou 
não o benefício, após a análise,  no  caso  concreto, da sua adequação, devendo ser avaliada tanto  a  
situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos cuidados maternos, como as condições 
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A decisão do STF no HC nº 143.641 se configura, então, como precedente 

importante no sentido do reconhecimento e da aplicação das garantias processuais 

de mulheres presas, e, portanto, da proteção de seus direitos individuais.  

A discussão travada no bojo do julgamento baseou-se, principalmente, em 

três argumentos: (i) se haveria ou não uma deficiência estrutural no sistema prisional 

que faria com que mães e crianças estivessem experimentando situações 

degradantes que impedissem o seu devido desenvolvimento, (ii) o reconhecimento do 

estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, atestado pela 

ADPF 3474, e (iii) pelo princípio da individualização da pena.5 

A importância da reflexão sobre o tema que aqui se propõe, e a própria 

justificativa do trabalho, apenas podem ser compreendidas a partir da análise do 

cenário da população carcerária feminina até o marco de 2018, seus dados e 

números, que evidenciam o estado calamitoso que ensejou a impetração do habeas 

corpus coletivo. É necessário refletir sobre a situação que antecedeu este precedente. 

A base de dados disponibilizada pelo Departamento Penitenciário Nacional 

revela que, em junho de 2016, a população prisional feminina era de 42.355 mulheres 

                                                      
que envolveram a prisão da mãe (...)” (STJ, HC HC 396162 / SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, 
Quinta Turma, Julgado em: 05/12/2017, DJe 18/12/2017); “Esta Corte adota o entendimento de que a 
concessão desta benesse não é automática, devendo ser analisada em cada caso concreto, não se 
tratando de regra a ser aplicada de forma indiscriminada. (...) Mesmo diante da necessidade de 
observância à doutrina da proteção integral às crianças, tenho que o caso concreto não permite a 
concessão da prisão domiciliar, diante da gravidade exacerbada da conduta delituosa supostamente 
praticada pela paciente” (STJ, HC 412156 / SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 
Julgado em: 14/11/2017, DJe 22/11/2017); “Não obstante a novel modificação legislativa, permanece 
inalterado o verbo contido no caput do  art. 318, que revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da 
concessão do benefício (...) especialmente em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, eis que 
restou demonstrado nos autos, que a ré e seus comparsas representam perigo à   ordem   pública  em  
decorrência  de  suas  recalcitrâncias  no cometimento  de  delitos,  sendo  os autuados reincidentes, 
conforme demonstram  as  suas  CAC's” (STJ, RHC 82789 / MG, Relator: Ministro Felix Fischer, Quinta 
Turma, Julgado em: 22/08/2017, DJe 30/08/2017). No mesmo sentido geral, HC 414608 / SC, HC 
422253 / RS, HC 424604 / SC, HC 411830 / RO, todos do STJ, entre muitos outros. 
4 Os ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) 347, reconheceram o estado de coisas inconstitucional do sistema 
penitenciário nacional, tendo em vista a superlotação carcerária, as condições desumanas de custódia, 
a violação massiva de direitos fundamentais e as falhas estruturais do sistema. “(...) presente quadro 
de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência 
de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, 
administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de 
coisas inconstitucional’” (STF, ADPF 347 MC / DF, Relator: Min. Marco Aurélio Mello, Tribunal Pleno, 
Julgado em: 09/09/2015, DJe 19/02/2016). 
5 Cláusula pétrea do art. 5º, inciso XLV: “nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas 
aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”, que implica 
que a pena não pode passar da pessoa da acusada a seus filhos e família em geral. 
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privadas de liberdade, no sistema penitenciário (41.087) e em Secretarias de 

Segurança e carceragens de delegacias (1.268). O número de vagas direcionadas a 

mulheres no sistema prisional, entretanto, é de apenas 27.029, existindo um deficit de 

15.326 vagas. 45% das mulheres presas (19.223) ainda não possuíam condenação 

transitada em julgado.6  

O aumento da população prisional feminina no Brasil entre os anos 2000 e 

2016 foi de 656%. A variação da taxa de aprisionamento foi de 455%, em comparação 

com 18% nos Estados Unidos, 105% na China, e -2% na Rússia – únicos países que 

superam o Brasil em números totais de mulheres presas.7 

Mais especificamente, em se tratando de mulheres grávidas e mães, a 

situação é igualmente complexa. Em todo o Brasil, apenas 16% dos estabelecimentos 

penais têm cela ou dormitório adequados para gestantes8; 14% têm berçário e/ou 

centro de referência materno-infantil9; e 3% têm creche para os filhos das apenadas.10 

Frente a essa situação, vemos ainda que 74% das mulheres privadas de liberdade no 

país, na mesma época, são mães, e existe um total de 1.111 filhos presentes nos 

estabelecimentos penais.11 O número total de profissionais ginecologistas em 

atividade nos estabelecimentos prisionais femininos e mistos em todo o país é 28.12 

Uma pesquisa realizada pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz 

entre fevereiro de 2012 e outubro de 2014, em presídios de todas as capitais 

brasileiras e regiões metropolitanas, demonstrou que 65% das gestantes presas 

poderiam estar cumprindo prisão domiciliar por terem cometido crimes de baixo 

                                                      
6 “Para o cálculo da população prisional, foram desconsideradas as pessoas em prisão albergue 
domiciliar, por não se encontrarem em estabelecimentos penais diretamente administrados pelo Poder 
Executivo. Também foram desconsideradas neste levantamento as centrais de monitoração eletrônica 
(...). Em relação à população feminina presente em carceragens de delegacias, o total que consta na 
tabela compreende apenas os estados que foram capazes de informar dados com recorte de gênero 
acerca da população custodiada nesses espaços” (Levantamento nacional de informações 
penitenciárias INFOPEN Mulheres – 2a Edição / organização, Thandara Santos; colaboração, Marlene 
Inês da Rosa... [et al.]. Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento Penitenciário 
Nacional, 2017, p. 10). 
7 INFOPEN Mulheres, op. cit., p. 14 
8 INFOPEN Mulheres, op. cit., p. 30.  
9 INFOPEN Mulheres, op. cit., p. 32. 
10 INFOPEN Mulheres, op. cit., p. 33. 
11 INFOPEN Mulheres, op. cit., p. 52. 
12 INFOPEN Mulheres, op. cit., p. 61. 
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potencial ofensivo13 e estarem presas provisoriamente.14 O trabalho indica ainda que 

90% dessas mulheres já chegam grávidas ao sistema prisional, fato que nos faz refletir 

sobre o porquê da omissão do juízo quanto à concessão da prisão domiciliar quando 

da decisão que decreta a prisão. No Estado de São Paulo, em 2016, quando havia 

12.768 mulheres em presídios, o órgão responsável da Defensoria Pública (Convive) 

contabilizou 2.722 mães e gestantes presas, sendo 280 gestantes e 177 lactantes. 

Mais de metade dessas mães, 1.662 mulheres, eram presas provisórias.15  

Pretendo, portanto, investigar se a concessão do HC nº 143.641 foi capaz 

de influenciar o comportamento dos tribunais brasileiros, já tão munidos da retórica 

necessária para julgar contra-legem em detrimento das previsões do artigo 318 do 

CPP. Diante desse quadro legal, e sendo a concessão do precedente paradigmática 

no reconhecimento de garantias individuais das mulheres encarceradas em nível 

nacional, existiu mudança no tratamento da questão pelos tribunais desde o 

julgamento do STF? 

Nesse trabalho, busco refletir sobre a importância desse precedente e 

investigar o seu real impacto na aplicação do direito do artigo 318 do CPP no Estado 

de São Paulo. A hipótese do trabalho é de que a concessão do HC coletivo nº 143.641 

pelo STF não foi capaz de corrigir a interpretação – que aqui se considera equivocada 

– do artigo 318 do CPP no Tribunal. 

A proposta é testar a hipótese conduzindo uma pesquisa empírica no banco 

de dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São Paulo foi escolhido por 

ser (de acordo com os dados constantes no INFOPEN Mulheres publicado em 2018) 

aquele com maior número de mulheres presas no território brasileiro. 16 A pesquisa 

                                                      
13 Lei nº 9.099/95, art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos 
desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) 
anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006) 
14 Estudo Saúde Materno-Infantil nos Presídios, feito pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz 
entre fevereiro de 2012 e outubro de 2014 e coordenado pela pesquisadora Maria do Carmo Leal. 
Apresentado no dia 09/11/2015 em audiência pública conjunta das comissões de Defesa dos Direitos 
da Mulher e de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). 
Noticiado em 09/11/2015 pela Agência Brasil. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-
humanos/noticia/2015-11/estudo-mostra-que-65-das-detentas-gestantes-poderiam-estar-em. Acesso 
em 01/06/2017. 
15 Pesquisa realizada no âmbito da política “Mães em Cárcere”, capitaneada pelo órgão “Convive” da 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Disponível em:  http://noticias.r7.com/brasil/assim-como-
mulher-de-cabral-milhares-de-presas-poderiam-estar-fora-da-cadeia-29032017. Acesso em 
01/06/2017. 
16 INFOPEN Mulheres, op. cit., pp. 15-16. 
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utiliza as ferramentas de busca do website do TJSP17 e, empregando a combinação 

de palavras-chave “domiciliar e mulher e 318”, construiu um banco de dados com 

todas as decisões concedidas nos sete meses anteriores e posteriores à decisão do 

STF no HC nº 143.641, que citassem essa combinação de palavras. Após a reunião 

de todas essas decisões, foi feita sua leitura, guiada por uma tabela construída com 

as variáveis mais importantes para a análise proposta. A ideia é contrapor as decisões 

proferidas antes do julgamento do HC nº 143.641 pelo STF àquelas que sobrevieram 

o precedente. 

No primeiro capítulo, me dedico brevemente a apresentar o estado da arte 

da criminologia feminista no Brasil, de modo a expor as bases teóricas nas quais esse 

artigo se assenta. Não se pretende construir uma história do pensamento 

criminológico, tampouco uma explicação de tudo o que é proposto no âmbito dessas 

reflexões, mas apenas mostrar ao leitor os debates travados hoje, no Brasil, que se 

relacionam com o tema proposto. Tal reflexão se mostra importante na medida em 

que situamos as mulheres presas como sujeito de direitos em razão de seu gênero, e 

o estudo da criminologia feminista coloca em perspectiva as peculiaridades da 

discussão do tema da prisão feminina.  

É relevante pontuar, desde já, que a criminologia feminista propõe uma 

visão do direito penal que permanece ignorada pelos nossos legisladores e 

operadores do direito. Tal visão propugna uma Justiça que considere o gênero como  

ponto de inflexão, diferentemente dos legisladores responsáveis pelas recentes 

mudanças no Código de Processo Penal, que priorizaram o bem-estar na infância, e 

ainda dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que travaram a discussão do HC 

nº 143.641 em torno da questão da deficiência estrutural do sistema penitenciário, 

como se verá mais à frente no trabalho. 

O capítulo seguinte será dedicado à reflexão sobre a legislação brasileira, 

com destaque para a falta de reconhecimento das condições da mulher nas previsões 

de nosso processo penal, e para os dispositivos legais acionados quando da 

discussão sobre o HC nº 143.641.  

O terceiro capítulo apresentará a polêmica que gerou o debate acerca da 

aplicação do artigo 318 do CPP e a leitura do habeas corpus concedido, para que 

                                                      
17 Endereço eletrônico: https://www.tjsp.jus.br/. 
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tenhamos clareza quanto aos limites do precedente estudado. Nesse estágio, é 

importante, ainda, atentar para a segunda decisão concedida pelo Ministro 

Lewandowski no bojo do HC nº 143.641, em outubro de 2018, ocasião em que foram 

analisadas manifestações alegando o descumprimento da determinação do STF e a 

resistência dos magistrados à conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar 

das presas que se encaixam nos requisitos do artigo 318 do CPP.18 

O quarto capítulo é dedicado à pesquisa empírica, capaz de testar a 

hipótese do presente trabalho e avaliar o impacto do precedente do Supremo na 

atuação do Tribunal de Justiça de São Paulo em relação à prisão preventiva das mães 

e gestantes. A análise se debruçará sobre dados quantitativos e qualitativos, para que 

se compreenda a mudança (ou não) de retórica causada pelo precedente do STF. Por 

fim, apresentarei breves considerações finais. 

 

  

                                                      
18 STF, HC nº 143.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Julgado em 24/10/18. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5A18-C34D-4806-
AD93 e senha 9FB9-F8FD-4A58-2A12. Acesso em 01/11/18. 
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1. CRIMINOLOGIA FEMINISTA, DIREITO PENAL E DIREITO 

PROCESSUAL PENAL 

 

É importante, como primeiro passo para entender a problemática tratada 

no presente trabalho, situar a discussão no referencial teórico da criminologia 

feminista. Isso porque, para compreender o desrespeito sistemático e 

institucionalizado aos direitos das mulheres nos tribunais e nas prisões brasileiras, é 

preciso primeiro compreender que o direito e o processo penal, no Brasil, não foram 

pensados ‘por’ e nem ‘para’ mulheres. Não se pretende realizar uma revisão 

bibliográfica exaustiva, mas utilizar algumas autoras que permitam situar a discussão 

do presente trabalho no seu respectivo campo de estudo. 

Primordial assinalar, em primeiro lugar, o papel da teoria feminista na 

introdução de novos sujeitos como autores e como objetos de pesquisa na teoria 

social19, fazendo o esforço de reinterpretar as categorias de diversos discursos 

teóricos de modo a tornar as relações sociais das mulheres visíveis no âmbito das 

diferentes tradições intelectuais.20  

Camila Andrade afirma que, ao inserir o recorte de gênero nas diversas 

concepções de conhecimento, o feminismo questiona a universalidade e a 

neutralidade atribuídas às categorias científicas, sugerindo novas formas de 

compreender, interpretar e valorar o objeto de análise e propondo reflexões sobre 

conceitos como diferença, identidade e igualdade. 21 O feminismo, portanto, integra as 

vivências femininas à sua epistemologia, modificando as formas estagnadas de ser e 

dever ser dos comportamentos humanos em sociedade, moldadas por estereótipos 

de gênero. Dessa forma, a autora destaca a dimensão da teoria crítica que se 

empenha em confrontar as teorias tradicionais e questionar a exclusão feminina nas 

ciências, mascarada pela suposta universalidade do masculino como representativo 

da espécie humana.22 

                                                      
19 BANDEIRA, Lourdes. A contribuição da crítica feminista à ciência. Revista Estudos Feministas, 
Florianópolis, v. 16, n. 1, abr. 2008, p. 219. 
20 HARDING, Sandra. A instabilidade das categorias analíticas na teoria feminista. Revista de Estudos 
Feministas. v. 1, n.1, 1993, Rio de Janeiro: CIEC/ECO/UFRJ, p. 7. 
21 ANDRADE, Camila Damasceno. Por uma criminologia crítica feminista. Revista Espaço Acadêmico. 
n. 183, Dossiê: feminismo, machismo e a cultura do estupro. Ano XVI – ISSN 1519.6186. 2016, p. 17.  
22 ANDRADE, Camila Damasceno. op. cit., p. 17. 
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A disposição para tratar as questões de gênero como ponto de inflexão nos 

estudos científicos é, portanto, o ponto de partida para compreender os processos de 

subordinação e vitimização de mulheres que ocorrem não só na vida social, mas em 

diversos campos discursivos nos quais mulheres e homens transitam. No direito não 

é diferente. 

Por muito tempo, os operadores do direito e os acadêmicos da criminologia 

não se detiveram para pensar no lugar da mulher no sistema penal e penitenciário e 

nas particularidades de gênero que condicionam a experiência prisional feminina. 

Vera Regina Pereira de Andrade demarca três grandes fases do desenvolvimento da 

criminologia e de seu objeto de estudo: 

“1. na década de 1960, consolida-se a passagem de um paradigma 
criminológico etiológico, centrado na investigação do crime e do 
criminoso (violência individual), de corte ainda positivista, para um 
paradigma centrado na investigação da reação ou controle social e 
penal (violência institucional), de corte construtivista-interacionista, 
dando origem a uma Criminologia da reação ou controle social, 
amadurecida por dois saltos qualitativos; 

2. a partir da década de 1970, o desenvolvimento materialista desta 
Criminologia marca o surgimento das chamadas Criminologia radical, 
nova Criminologia e Criminologia crítica, Criminologia dialética, 
Criminologia da liberação, no âmbito das quais o sistema penal 
receberá uma interpretação macrossociológica, no marco das 
categorias capitalismo e classes sociais (Criminologia da violência 
estrutural); 

3. quase simultaneamente, o desenvolvimento feminista deste 
paradigma origina a chamada Criminologia feminista, no âmbito da 
qual o sistema penal receberá também uma interpretação 
macrossociológica, no marco das categorias patriarcado e gênero, e a 
indagação sobre como o sistema penal trata a mulher, a mulher como 
vítima e uma Vitimologia crítica assumem aqui um lugar central.”23 

 

Para o presente trabalho, interessa pensar sobre a terceira fase 

epistemológica da criminologia, pois a influência da teoria feminista na reflexão do 

direito penal colaborou para a compreensão da perspectiva masculina que permeia 

todo exercício de poder estatal.  

                                                      
23 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Pelas mãos da criminologia: o controle penal para além da 
(des)ilusão. Rio de Janeiro: Revan; ICC, 2012, p. 127. 
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A importância do enfoque do pensamento criminológico na questão de 

gênero pode ser sumarizada em cinco pontos principais, de acordo com as autoras 

Kathleen Daly e Meda Chesney-Lind:  

“a) O gênero não é um fato natural, mas um complexo produto 
histórico, social e cultural, relacionado, mas não simplesmente 
derivado da diferença sexual biológica ou das capacidades 
reprodutivas; b) O gênero e as relações de gênero estruturam a vida 
e as instituições sociais de modo fundamental; c) As relações de 
gênero e as construções de feminilidade e masculinidade não são 
simétricas, mas estão baseadas em um princípio organizador da 
superioridade masculina e na dominação econômica, social e política 
das mulheres; d) A produção do conhecimento reflete a visão dos 
homens sobre o mundo social e natural. O conhecimento é ‘gendrado`; 
e) As mulheres devem estar no centro da pesquisa intelectual e não 
periféricas, invisíveis ou apêndices dos homens.”24 

 

Dessa forma, a criminologia feminista, ao enfrentar a produção de 

conhecimento “gendrado”, confronta a história de uma construção de saber masculina 

e a história de um sujeito ausente, que é a mulher e sua dor.25 Soraia da Rosa Mendes, 

em sua obra “Criminologia feminista: novos paradigmas”, destaca que a criminologia 

nasceu como um discurso de homens, para homens e sobre as mulheres e que, ao 

longo dos tempos, se transformou em um discurso de homens, para homens e sobre 

homens, pois deixou de ser necessário ‘estudar’ as mulheres ou, politicamente 

relevante considerar suas experiências enquanto categoria sociológica e filosófica.26 

Diante dessa configuração, é importante estabelecer uma base teórica 

alicerçada na criminologia feminista, por representar um movimento de desnaturalizar 

a invisibilidade da mulher na estrutura estatal, construída por sujeitos masculinos. 

Ainda segundo Vera Regina Andrade, o sistema penal possui três 

dimensões: normativa e institucional-instrumental; integrativa do controle social 

informal; e ideológico-simbólica. A primeira corresponde à lei e instituições formais de 

                                                      
24 Tradução livre. No original: “1. Gender is not a natural fact but a complex social, historical, and cultural 
product; it is related to, but not simply derived from, biological sex difference and reproductive capacities. 
2. Gender and gender relations order social life and social institutions in fundamental ways; 3. Gender 
relations and constructs of masculinity and femininity are not symmetrical but are based on an 
organizing principle of men's superiority and social and political-economic dominance over women; 4. 
Systems of knowledge reflect men's views of the natural and social world; the production of knowledge 
is gendered; 5. Women should be at the center of intellectual inquiry, not peripheral, invisible, or 
appendages to men.” (DALY, Kathleen; CHESNEY-LIND, Meda. Feminism and criminology. Justice 
Quarterly, London, v.5, n.4, 1998, p. 504.) 
25 ANDRADE, Vera Regina Pereira de., op cit. p. 127. 
26 MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia feminista: novos paradigmas. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 
157. 
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controle (como a Polícia, o Ministério Público, a Justiça, o sistema penitenciário, etc.), 

a segunda ao controle informal das outras instituições como a família e a escola, e a 

última à dimensão ideológica imbuída na produção do saber oficial, assim como no 

senso comum do público, por exemplo.27 

Ainda que a prisão integre a primeira dimensão do direito penal, normativa 

e institucional-instrumental, as relações que nela se reproduzem se relacionam com 

as dimensões integrativa do controle-social informal e ideológico-simbólica. Isso 

porque não só o sistema penitenciário, mas o sistema penal como um todo expressa 

e contribui para a reprodução do patriarcado ao confirmar a estrutura e o simbolismo 

de gênero.28  

O sistema penal funciona, portanto, “como um mecanismo público 

(masculino) de controle dirigido primordialmente aos homens enquanto operadores de 

papéis masculinos na esfera pública da produção material”.29 Nesse sentido, é 

importante pensar sobre a violência inerente à inserção de mulheres em um sistema 

que lhes é extremamente hostil, por ter sido pensado por homens e para homens. De 

acordo com Andrade, são os homens lotam os presídios, com a incômoda exceção 

de algumas mulheres.30  

As políticas prisionais foram pensadas para homens, portanto, e no 

momento em que as cadeias passam a abrigar também as mulheres, a 

desconformidade da estrutura do sistema penitenciário às particularidades do 

feminino se tornam pujantes. Para Samantha Buglione: 

“O não olhar ao "eu" feminino é identificado nas políticas do sistema 
prisional, que reproduzem o modelo masculino, sem se deter na 

                                                      
27 “A primeira dimensão e imagem do sistema penal é a da lei e a das suas instituições formais de 
controle, ou seja, a sua dimensão stricto sensu, sem dúvida a mais visível: Polícia, Ministério Público, 
Justiça, sistema penitenciário, com sua constelação prisional e manicomial: decisões policiais, 
ministeriais, judiciais, penitenciárias. (...) Enquanto mecanismo de controle, o sistema penal, entretanto, 
não está só. Ao contrário, encontra-se inserido na mecânica global de controle social, de tal modo que 
não se reduz ao complexo estático da normatividade nem da institucionalidade, sendo concebido como 
um processo articulado e dinâmico de criminalização para o qual concorrem não apenas as instituições 
de controle formal, mas também o conjunto dos mecanismos do controle social informal, a saber: 
família, escola (da pré-escola à pós-graduação, especialmente as escolas formadoras dos operadores 
do sistema penal), mídia falada (tv), escrita (jornais, literaturas, romances, histórias em quadrinhos), 
internet, moral, religião, medicina, mercado de trabalho. (...) Uma dimensão muito mais invisível e difusa 
(latu sensu) do sistema é a dimensão ideológica ou simbólica, representada tanto pelo saber oficial (as 
ciências criminas) quanto pelos operadores do sistema e pelo público, enquanto senso comum punitivo 
(ideologia penal dominante).” (ANDRADE, Vera Regina Pereira de. op. cit., p. 132-134). 
28 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. op. cit. p. 144. 
29 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. op. cit., p. 144. 
30 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. op. cit., p. 145. 
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diferença existente e principalmente na extensão que o cárcere gera. 
O que não é identificado apenas em relação à criminalidade feminina, 
na mulher encarcerada, mas também no processo de estigmatização 
e dificuldades que as companheiras e esposas do preso enfrentam, 
tampouco o problema das filhas e mães dos presos, que também 
constituem a parte feminina dessa relação.”31 

 

Dessa forma, não se mostra suficiente analisar o desrespeito ao art. 318 

do CPP na chave apenas da criminologia crítica, do reconhecimento do estado de 

coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro ou do desrespeito dos 

magistrados aos dispositivos que garantem direitos humanos. Apesar de esta ser uma 

reflexão importante, dada a realidade crítica do sistema penitenciário em nosso país, 

é necessário inserir no debate o recorte de gênero, de forma a compreender porque 

o desrespeito aos direitos individuais da mulher encontra, em nossa estrutura social, 

solo tão fértil.  

Como sugere Soraia da Rosa Mendes, a adoção de um paradigma 

feminista no estudo da criminologia propõe uma subversão na própria produção de 

conhecimento vigente, significando uma radicalização na medida em que o gênero 

não é um fator adicional (como ocorre em análises sob o paradigma da reação social), 

mas um ponto de inflexão e um giro epistemológico que exige partir da realidade vivida 

pelas mulheres dentro e fora do sistema de justiça criminal.32 

Assim, adotar a criminologia feminista como referencial teórico, neste 

trabalho, significa pensar o direito e suas dinâmicas a partir de um olhar que toma o 

gênero como ponto de referência. Para refletir sobre a inobservância de previsões 

legislativas garantistas e sobre julgamentos contra-legem por parte dos magistrados 

brasileiros em se tratando de benefícios que foram dispostos especificamente em prol 

das mulheres presas, não é suficiente pensar do ponto de vista da criminologia crítica. 

É necessário, para uma compreensão global da questão aqui tratada, compreender a 

inadequação do direito penal à mulher, e qual o papel do fator de gênero na violência 

cotidiana que sofre a presa no sistema penitenciário brasileiro. 

  

                                                      
31 BUGLIONE, Samantha. A mulher enquanto metáfora do Direito Penal, p. 8. Disponível em 
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/11532-11532-1-PB.htm. Acesso em 
16/09/2018. 
32 MENDES, Soraia da Rosa. op.cit., p. 158. 
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2. A MULHER NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL BRASILEIRA 

 

As reflexões tratadas no tópico anterior, decididamente, não estiveram 

presentes quando da discussão e formulação da lei, vale dizer, os dispositivos legais 

não tomam a mulher como sujeito de direitos a serem especificamente atendidos e 

garantidos. Não chega a ser uma surpresa, certamente, que o direito processual penal 

no Brasil não tenha sido pensado nos moldes propostos pelas reflexões atuais da 

criminologia crítica e feminista. No Código de Processo Penal, a palavra “mulher” só 

aparece 8 vezes, sendo uma dessas dentro do termo “marido e mulher”.33 Os artigos 

158, inciso I, e 313, inciso III, tratam da mulher enquanto vítima.34 Em se tratando da 

mulher criminosa, ou acusada, são apenas 4 previsões, todas contendo garantias 

básicas, que podem ser remetidas até mesmo à dignidade humana: o artigo 249 

preceitua que “A busca em mulher será feita por outra mulher” (e apenas “se não 

importar retardamento ou prejuízo da diligência”); o artigo 292, em seu parágrafo 

único, veda o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos preparatórios e 

para o parto em si, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato; 

e o artigo 766 diz que, em se tratando de medidas de segurança, “a internação das 

mulheres será feita em estabelecimento próprio ou em seção especial”. O artigo 318 

do CPP é o único a trazer, em sua redação, a ideia de um benefício penal relacionado 

à condição da mulher.35 

O instituto da prisão domiciliar como hipótese excepcional de cumprimento 

da prisão preventiva, recolhendo-se o acusado em seu próprio domicílio e sujeitando 

sua saída à autorização judicial prévia, surge com o advento da Lei nº 12.403/2011. 

Sendo a essência da prisão cautelar a necessidade de uma eficiente segregação do 

                                                      
33 Seção IX, Da Composição do Tribunal do Júri e da Formação do Conselho de Sentença, “Art. 448.  
São impedidos de servir no mesmo Conselho: I – marido e mulher”. 
34 “Art. 158.  Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto 
ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à 
realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva: I - violência doméstica 
e familiar contra mulher”; “Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação 
da prisão preventiva: III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência”. 
35 “Tanto lendo o Código Penal (criminalização primária) quanto olhando para as prisões (criminalização 
terciária), constatamos que o sistema só criminaliza a mulher residualmente e que, de fato, trata-a como 
vítima. O sistema penal funciona então como um mecanismo público integrativo do controle informal 
feminino, reforçando o controle patriarcal (a estrutura e o simbolismo de gênero), ao criminalizar a 
mulher em algumas situações específicas e, soberanamente, ao reconduzi-la ao lugar de vítima, ou 
seja, mantendo a coisa em seu lugar passivo” (ANDRADE, Vera Regina Pereira de. op. cit., p. 145/146). 
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réu do convívio social, a prisão domiciliar foi prevista unicamente para situações 

particularíssimas, elencando hipóteses de segregação alternativa em função de 

características pessoais do réu em situações em que tenha sido valorada, por nosso 

legislador, a importância do não encarceramento do indivíduo e a imprescindibilidade 

de sua permanência em seu domicílio.36 A Lei nº 12.403/2011 trouxe então, pela 

primeira vez no direito processual penal, a concessão de um benefício processual com 

base no reconhecimento de uma condição específica de gênero, a condição de 

gestora e mãe. 

Essa mudança legislativa ocorreu no bojo de uma onda de inovações ao 

Código de Processo Penal no tocante às prisões preventiva e flagrante, com destaque 

para a criação de alternativas ao encarceramento através da positivação de novas 

modalidades de medidas cautelares pessoais. O objetivo, a princípio, foi restringir as 

hipóteses de prisão preventiva, tornando mais excepcional o encarceramento dos 

acusados e outorgando aos magistrados um leque de medidas cautelares diversas da 

privação de liberdade.37 

Posteriormente, o artigo 318 sofreu modificações pela Lei nº 13.257/2016, 

tornando-se ainda mais abrangente nos requisitos para a concessão do regime 

domiciliar. Especificamente, tal mudança trouxe ao processo penal um conteúdo 

essencialmente garantista dos direitos dos indiciados, em especial nos incisos IV, V e 

                                                      
36 Redação original trazida pela Lei nº 12.403/2011: “Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão 
preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente 
debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 
6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou 
sendo esta de alto risco. Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos 
estabelecidos neste artigo”. 
37 Exposição de motivos do Projeto de Lei 4208/2001, proposição originária da Lei nº 12.403, de 4 de 
maio de 2011: “O projeto sistematiza e atualiza o tratamento da prisão, das medidas cautelares e da 
liberdade provisória, com ou sem fiança. Busca, assim, superar as distorções produzidas no Código de 
Processo Penal com as reformas que, rompendo com a estrutura originária, desfiguraram o sistema. 
(...) Nessa linha, as principais alterações com a reforma projetada são: a) o tratamento sistemático e 
estruturado das medidas cautelares e da liberdade provisória; b) o aumento do rol das medidas 
cautelares, antes centradas essencialmente na prisão preventiva e na liberdade provisória sem fiança 
do artigo 310, parágrafo único; c) manutenção da prisão preventiva, de forma genérica para a garantia 
da instrução do processo e para a execução da pena e, de maneira especial, para acusados que 
possam vir a praticar infrações penais relativas ao crime organizado, à probidade administrativa ou à 
ordem econômica ou financeiras consideradas graves, ou mediante violência ou grave ameaça à 
pessoa; d) impossibilidade de, antes de sentença condenatória transitada em julgada, haver prisão que 
não seja de natureza cautelar; e) valorização da fiança (...) Grande avanço pretendido no sistema 
resulta da ampliação do leque de medidas cautelares diversas da prisão cautelar, proporcionando-se 
ao juiz a escolha, dentro de critérios de legalidade e de proporcionalidade, da providência mais ajustada 
ao caso concreto (...)”. Disponível em http://www.camara.gov.br/ 
proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=401942&filename=PL+4208/200. Acesso em 11/10/18. 
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VI do referido dispositivo. Cabe destacar, porém, que as mudanças aportadas pela 

legislação de 2016, embora tragam benefícios específicos para as mulheres, se 

fundamentam na necessidade da formulação e implementação de políticas públicas 

para a primeira infância, em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros 

anos de vida no desenvolvimento humano, sendo a lei conhecida, inclusive, como 

Marco Legal da Primeira Infância (ou Estatuto da Primeira Infância), não contendo, 

portanto, nenhum recorte de gênero explícito.38 O benefício concedido à mulher é 

pensado puramente em prol de seus filhos. 

Inegável, contudo, que o referido dispositivo é inovador no que diz respeito 

à concessão de garantias individuais às mulheres no âmbito do processo penal. Nesse 

sentido, o próprio ministro Celso de Mello, no HC nº 134.734 /SP39, de sua relatoria, 

já articulou a interpretação do artigo 318 do CPP com as diretrizes do tratado 

internacional conhecido como Regras de Bangkok – Regras das Nações Unidas para 

o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres 

infratoras –, que propõe olhar de forma diferenciada para as especificidades de gênero 

no encarceramento feminino, tanto no campo da execução penal como na priorização 

de medidas não privativas de liberdade que evitem a entrada de mulheres no sistema 

carcerário.40 Não obstante, o posicionamento institucional do STF não 

necessariamente acompanha o do ilustre ministro. Com efeito, o Supremo já 

manifestou entendimento que prioriza, tão somente, a criança e o jovem ainda em 

desenvolvimento.41 

                                                      
38 Lei 13.257/16, Art. 1º “Esta Lei estabelece princípios e diretrizes para a formulação e a 
implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância 
dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano, em 
consonância com os princípios e diretrizes da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente) (...)”. 
39 Julgado em 4 de abril de 2017, HC concedeu à paciente com filha menor de 12 anos o benefício da 
prisão domiciliar de acordo com o art. 318 do CPP. 
40 Regras de Bangkok, propostas à Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) pelo Conselho 
Econômico e Social por meio da Resolução 2010/16 de 22 de julho de 2010. O tratado foi aprovado 
pela Assembleia Geral e formalmente acolhido pelo Brasil no seu ordenamento jurídico interno, com a 
assunção de um compromisso internacional de elaboração de políticas públicas. 
41 A título de exemplo, entre outros: “(...) A conversão da prisão preventiva em domiciliar para mulher 
com filho de até 12 anos de idade incompletos, determinada pela Lei 13.257/2016, pressupõe a 
conjugação dos requisitos objetivos e subjetivos, e visa a tutela dos interesses da criança e do 
adolescente” (STF, HC 137234 / RJ, Min. Relator Teori Zavascki, 2a Turma, Julgado em 13/12/2016); 
“(...) Na hipótese do inciso III do referido dispositivo legal, tal conversão não se perfaz como hipótese 
automática de causa e consequência, mas está condicionada, também, a elementos subjetivos 
relativos a imprescindibilidade da genitora para com os cuidados dos filhos (...)” (STF, HC 145576 
AgRg/ SP, Min. Relator Ricardo Lewandowski, 2a Turma, Julgado em 20/02/2018). 
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Outrossim, cabe explanar o impacto (ao menos, simbólico) de tal previsão 

em nosso ordenamento jurídico: primeiramente, é certo que a concessão de prisão 

domiciliar alternativa à preventiva é medida cautelar por excelência, que deve ser 

precedida, necessariamente, pela avaliação da necessidade de manter o acusado em 

prisão preventiva, não sendo este novo instituto autônomo por si só, mas apenas uma 

hipótese a ser aplicada em casos específicos nos quais a prisão preventiva é cabida, 

mas não o confinamento do indivíduo em presídio. Devem estar presentes para sua 

determinação, portanto, a soma dos pressupostos da cautelaridade42, além dos 

requisitos específicos para a decretação da constrição de liberdade preventiva.43  

Cometido um crime cuja autora é mulher, deverá proceder-se à análise da 

necessidade de sua reclusão preventiva. Sendo esta absolutamente necessária, a 

prisão poderá ser convertida em domiciliar caso preenchidos os requisitos objetivos 

dispostos no artigo 318 do CPP. A expectativa, nesse cenário, é de que não existam 

gestantes, lactantes, mães de filhos menores e responsáveis por famílias 

mononucleares presas preventivamente nas prisões brasileiras, mas essa não é a 

realidade dentro de nosso sistema carcerário. 

 

  

                                                      
42 Gustavo Badaró lista como características da tutela cautelar a instrumentalidade hipotética, a 
acessoriedade, a preventividade, a sumariedade e a provisoriedade, além da referibilidade e da 
proporcionalidade (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 
702). 
43 De acordo com Guilherme Nucci, a) a natureza da infração, sendo que alguns delitos não admitem 
a aplicação da cautelar, como é o caso de delitos culposos ou com pena privativa de liberdade máxima 
superior a 4 anos, b) a probabilidade de condenação (fumus boni juris), c) o perigo na demora 
(periculum in mora) e d) o controle jurisdicional prévio (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de 
Processo Penal Comentado. 13a Ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 577). 
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3. O HABEAS CORPUS COLETIVO Nº 143.641 

 

3.1.  Contextualização 

 

Em meio à severa crise política vivida no Brasil nos últimos anos, vêm 

ganhando enfoque as operações da Polícia Federal que têm como escopo a 

investigação e persecução de agentes políticos que tenham cometido crimes contra a 

Administração Pública. Um poderoso exemplo é a Lava-Jato, amplamente noticiada 

pela mídia e avidamente acompanhada pelo público brasileiro. Essas circunstâncias, 

relativamente novas na vida pública nacional, nos apresentam uma oportunidade 

interessante para refletir sobre a lógica do funcionamento de nosso Poder Judiciário 

na aplicação dos institutos cautelares alternativos à prisão. O recente caso de Adriana 

Ancelmo, investigada na Operação Calicute da Polícia Federal, foi o ponto de partida 

para a ebulição de grande discussão acerca da concessão da prisão domiciliar às 

mulheres mães de filhos de até 12 anos de idade incompletos, prevista no artigo 318 

do CPP. 

 Adriana Ancelmo é esposa do ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, 

Sérgio Cabral, e foi acusada de ter usado seu escritório de advocacia para a prática 

do crime de lavagem de dinheiro de modo a mascarar a origem ilícita de verbas 

repassadas por empresas beneficiárias de isenções fiscais concedidas indevidamente 

junto ao Executivo fluminense durante a gestão de seu marido.44  

Em dezembro de 2016, Adriana Ancelmo foi presa preventivamente e, em 

março de 2017, o juiz de primeiro grau concedeu a prisão domiciliar para a acusada 

mediante o estabelecimento de determinadas condições, entendendo ser necessária 

a aplicação do artigo 318, inciso V, do CPP, pelo fato de tanto ela quanto o marido 

estarem presos, o que dificultaria a criação dos dois filhos menores do casal, de 11 e 

14 anos. 

Inconformado, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro impetrou 

Mandado de Segurança com pedido de liminar para que a decisão fosse suspensa, e 

o desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu razão aos 

                                                      
44 As investigações culminaram na instauração do processo nº 0509503-57.2016.4.02.5101. Pedido de 
prisão preventiva de Adriana Ancelmo disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/wp-content/uploads/sites/41/2016/12/1_37855119 7629415627.pdf. Acesso em 28/11/2018. 
Acesso em01/11/2018. 
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procuradores, concedendo a liminar que determinou o retorno da acusada à prisão, 

em novembro do mesmo ano. 

A defesa de Adriana Ancelmo recorreu, então, ao STJ, instância na qual foi 

reestabelecida a decisão de primeiro grau por questões processuais, até a apreciação, 

pelo TRF-2, do recurso em sentido estrito. Chegado o momento do julgamento do 

recurso em sentido estrito pela 1a Turma Especializada do TRF-2, entretanto, foi 

acatado o pleito do Ministério Público Federal, para determinar o retorno da acusada 

ao regime fechado em estabelecimento prisional, porém sem cumprimento imediato, 

pelos efeitos suspensivos concedidos aos embargos infringentes interpostos pela 

defesa de Adriana Ancelmo – que foram, posteriormente, negados, para confirmar a 

volta da acusada à prisão.  

Por fim, em dezembro de 2017, foi julgado pelo Ministro Gilmar Mendes no 

STF, habeas corpus impetrado pela defesa (HC 151.057/DF45), no bojo do qual foi 

determinado o regime domiciliar para cumprimento da pena da acusada, conforme o 

artigo 318 do CPP, em respeito aos direitos constitucionalmente e 

infraconstitucionalmente garantidos à maternidade, à infância e à família. O Ministro 

relator pontuou, igualmente, que a condição financeira privilegiada da paciente não 

pode ser usada em seu desfavor.46 

Alguns pontos prontamente atraíram a atenção da mídia. O entendimento 

do juízo de primeira instância, posteriormente confirmado pelo STF, pela perfeita 

subsunção do caso de Adriana Ancelmo ao conteúdo do artigo 318, corriqueiramente 

posto em questionamento e muitas vezes até desconsiderado pelos magistrados, 

ensejou críticas severas à atuação supostamente seletiva do Poder Judiciário 

brasileiro.47 Os dados sobre encarceramento feminino apontam, claramente, que os 

                                                      
45 O documento disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14229606. 
Acesso em 01/11/2018. 
46 STF, HC 151.057/DF, julgado em 18 de dezembro de 2017. Em sua apreciação, o Ministro recorreu 
à dignidade da pessoa humana como fundamento da República, (art. 1º, inciso III, da CF/1988), ao 
direito constitucionalmente garantido às presidiárias de condições para amamentar seus filhos e a 
proteção constitucional à maternidade e à infância (arts. 5o, L, e 6o, CF/1988), à previsão de especial 
proteção à família pelo Estado (arts. 226 e 227, CF/1988), bem como a artigos da Lei de Execuções 
Penais (arts. 14, 83 e 89) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 7o, 8o, 9o e 10o) e ao art. 
318 do CPP, advindo do Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016). Mencionou também a 
Regra 64 das Regras de Bangkok e a jurisprudência do próprio STF (HC 134.979/DF, HC 134.130/DF, 
HC 133.179/DF, HC 129.001/SP, HC 133.532/DF, HC 136.408). 
47 A título de exemplo: "Seletividade da Justiça criminal foi desafiada no STF", disponível em 
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2018/02/20/a-seletividade-da-justica-criminal-foi-hoje-
desafiada-no-stf/?cmpid=copiaecola; “O caso Adriana Ancelmo e a irresponsabilidade dos defensores 
do caos”, disponível em https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-caso-adriana-ancelmo-
e-a-irresponsabilidade-dos-defensores-do-caos/. Acessos em 01/11/2018. 
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requisitos ensejadores, pela norma, da concessão da prisão domiciliar, não são lidos 

por nossos magistrados, em geral, como requisitos objetivos dos quais decorre a 

consequência necessária de aplicação do dispositivo. Pelo contrário, são muitas 

vezes ponderados e suprimidos por argumentos como a “necessidade de garantia da 

ordem pública”, ou até mesmo ignorados no julgamento do mérito da causa.  

O segundo ponto importante é a decisão do desembargador relator no TRF-

2 de suspensão da concessão da prisão domiciliar e determinação do retorno de 

Adriana Ancelmo para a prisão (no bojo de uma ação, diga-se, que sequer poderia ter 

sido utilizada para essa finalidade48). A fundamentação dada pelo desembargador 

passou, enfaticamente, pelo argumento da “isonomia”. Basicamente, embora o 

Código de Processo Penal permita que a prisão preventiva seja substituída pela 

domiciliar para mães de crianças com até 12 anos incompletos, o fato de muitas 

mulheres brasileiras não serem contempladas com o benefício impediria que a norma 

fosse aplicada no caso de Adriana Ancelmo. A lógica do desembargador foi de 

interpretar a aplicação correta da norma penal como quebra de isonomia perante as 

centenas de mulheres mantidas em prisão preventiva mesmo com filhos menores de 

idade. Em suas palavras, "em regra não se concede prisão domiciliar 

automaticamente às diversas mulheres presas e acusadas pelos mais diferentes 

crimes, apenas porque tenham filhos menores de até 12 anos de idade" e tal decisão 

criaria “expectativas vãs” para as demais mulheres presas até hoje não contempladas 

por tal substituição.49 

A decisão foi representativa de um lamentável movimento de naturalização 

do desrespeito às garantias individuais penais a serviço do objetivo principal de 

punição. Diante da violação institucionalizada dos direitos dos réus no Brasil, a 

resposta do desembargador relator do TRF-2 – que ecoa junto a grande parte da 

população50 – não é o esforço pela reversão do cenário precário no qual se encontram 

                                                      
48 A jurisprudência pátria veda o uso do Mandado de Segurança para obter efeito suspensivo em 
recurso do Ministério Público. Súmula 604 do STJ: “Mandado de segurança não se presta para atribuir 
efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público”. 
49 Decisão disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-
content/uploads/sites/41/2017/03/decisaosuspendeliminaradriana.pdf. Acesso em 01/11/2018. 
50 Após a determinação da prisão domiciliar pelo Juiz Federal Marcelo Bretas, da 7a Vara Federal 
Criminal do Rio de Janeiro, diversos veículos de informação divulgaram fotos de manifestações 
populares demonstrando insatisfação quanto à concessão do benefício da prisão domiciliar a Adriana 
Ancelmo. No jornal eletrônico O Globo, foram divulgadas imagens de cartazes com os dizeres “aqui no 
Brasil o crime compensa”, “art. 5o todos são iguais perante a lei menos no RJ”, entre outros. 
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nossos sistemas judiciário e penitenciário, mas sim sua reafirmação: dá-se status de 

regra e normalidade àquilo que, em verdade, é uma patologia. 

O caso de Adriana Ancelmo trouxe a público um debate, já existente nos 

círculos acadêmicos, acerca da proteção das garantias de mulheres encarceradas, o 

que fez com que muitos meios de comunicação começassem a dar visibilidade a 

patentes violações de garantias processuais sofridas por mulheres ao redor do 

Brasil.51  

Em face do flagrante e sistemático desrespeito às previsões do artigo 318 

do CPP, e em um momento de grande mobilização da sociedade civil, o Coletivo de 

Advogados em Direitos Humanos (CADHu) impetrou então o habeas corpus coletivo 

nº 243.621, pleiteando a concessão de ordem, em nível nacional, para que as presas 

preventivas que preenchessem os requisitos do artigo 318 pudessem ter suas prisões 

domiciliares decretadas. 

 

3.2.  O julgamento do HC e a concessão da ordem 

 

O habeas corpus coletivo nº 143.641 foi impetrado pelo coletivo CADHu 

com pedido de medida liminar, em favor de todas as mulheres submetidas à prisão 

cautelar no sistema penitenciário nacional que ostentem a condição de gestantes, de 

puérperas ou de mães com crianças de até 12 anos de idade sob sua 

responsabilidade, e em favor das próprias crianças gestadas no cárcere ou 

institucionalizadas em decorrência da privação de liberdade das genitoras. 

                                                      
Reportagem disponível em https://oglobo.globo.com/brasil/manifestantes-protestam-na-porta-da-casa-
de-adriana-ancelmo-21135203. Acesso em 1/11/2018. 
51 A título de ilustração: “Maternidade no cárcere: presas relatam a dor de viver longe dos filhos e à 
espera da liberdade”, disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/maternidade-no-carcere-
presas-relatam-a-dor-de-viver-longe-dos-filhos-e-a-espera-da-liberdade.ghtml; “No Brasil, filhos de 
mães encarceradas já nascem com direitos violados”, disponível em: https://epoca.globo.com/ 
brasil/noticia/2017/12/no-brasil-filhos-de-maes-encarceradas-ja-nascem-com-direitos-violados.html.; 
“Bebê de três dias é mantido preso após mãe parir na cadeia”, disponível em: https://oglobo. 
globo.com/brasil/bebe-de-tres-dias-mantido-preso-apos-mae-parir-na-cadeia-22398047; “Parto na 
prisão”, disponível em: http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/parto-na-prisao.html; “Detentas 
relatam a vida de gestante e o pós-parto em presídio de SP”, disponível em: https://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/detentas-relatam-a-vida-de-gestante-e-o-pos-parto-em-presidio-de-sp.ghtml. Acessos 
em 01/11/2018. 
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O pedido principal foi a revogação da prisão preventiva decretada contra 

todas as gestantes e mulheres com filhos de até 12 anos de idade incompletos, como 

medida de extrema urgência, pela preservação da vida e da integridade física das 

mulheres e crianças, sustentando que o confinamento em estabelecimentos 

prisionais, por privar-lhes do acesso a programas de saúde pré-natais, assistência 

regular ao parto e pós-parto, condições razoáveis de higiene e autocuidado e 

inviabilizar condições adequadas de desenvolvimento às crianças, constitui ato ilegal 

praticado de forma reiterada pelo Poder Judiciário no Brasil. Alternativamente, 

requereu-se a conversão de suas prisões preventivas em prisões domiciliares. 

Foi sustentado pelos impetrantes, ainda, que o encarceramento destas 

mulheres constituiria ato discriminatório, levando em conta o contexto nacional de 

aumento expressivo do encarceramento feminino associado ao tráfico de 

entorpecentes (causa para o confinamento de 64% das mulheres em situação de 

privação liberdade), que, somado à dramática inadequação do cárcere à população 

feminina, terminaria por criar uma política discriminatória, pelo desproporcional 

impacto do encarceramento sobre as mulheres e suas famílias. Foi pontuado ainda 

que o evento da prisão de Adriana Ancelmo teria exposto a seletividade do Poder 

Judiciário brasileiro, que mantém emprisionadas as demais mulheres que se 

encontram na mesma situação.  

Posteriormente, a Defensoria Pública da União (DPU) ingressou no feito e 

foram admitidos como amicus curiae as Defensorias Públicas de diversos estados da 

Federação52, além do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), do Instituto 

Terra Trabalho e Cidadania (ITTC), da Pastoral Carcerária, do Instituto Alana, da 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) e do Instituto de Defesa do 

Direito de Defesa (IDDD), todos a favor do pedido formulado no habeas corpus. 

O ministro Ricardo Lewandowski, relator no processo, analisou o 

cabimento do habeas corpus coletivo, assim como o mérito do pedido. Em relação ao 

caráter coletivo do remédio, sustentou seu cabimento com base no argumento de que, 

na sociedade contemporânea, as lesões a direitos assumem um caráter coletivo, 

sendo necessário um remédio expedito e efetivo para a proteção dos segmentos por 

                                                      
52 Ingressaram como amicus curiae as Defensorias Públicas Estaduais do Ceará, Paraná, Amapá, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, 
Roraima, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo, Tocantins, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
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elas atingidos, usualmente desprovidos de mecanismos de defesa céleres e 

adequados.  

Essa reflexão se baseia no fato de o processo de formação das demandas 

ser complexo, e muitos direitos deixarem de ser garantidos porque os grupos mais 

vulneráveis não possuem condições materiais para utilizar os instrumentos legais para 

formular pedidos individualmente. Sob essa visão, a ação coletiva seria a melhor 

solução para garantir a efetividade do acesso à Justiça. A despeito da inexistência de 

previsão constitucional expressa do remédio em sua forma coletiva, o ministro relator 

compreendeu ser perfeitamente cabível a concessão do habeas corpus coletivo no 

caso em questão, tendo em vista o precedente de país com tradição jurídica 

semelhante53, os precedentes nacionais simbólicos na mesma área da garantia de 

direitos individuais de presos54 e a doutrina brasileira do habeas corpus (que dá base 

à maleabilidade do instituto frente a lesões a direitos fundamentais).  

O relator ressaltou, igualmente, que o caso concreto não tratava de um 

grupo de pessoas indeterminadas e indetermináveis – como argumentou a 

Procuradoria Geral da República ao se manifestar pelo não conhecimento do HC – 

mas de uma situação na qual era possível discernir claros direitos individuais 

homogêneos, identificáveis e com conteúdo cindível. Essas razões, ligadas ao 

precedente da ADPF 347 MC/DF, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional 

do sistema prisional brasileiro, e diante da imensidão de julgados de diferentes 

instâncias judiciais que deram interpretações divergentes à redação do artigo 318 do 

CPP, levaram à compreensão da inequívoca competência do Supremo Tribunal 

Federal para o conhecimento do habeas corpus coletivo impetrado, tendo em vista a 

relevância constitucional da matéria suscitada, qual seja, o direito fundamental à 

liberdade de milhares de mulheres brasileiras.  

Superadas as questões relativas à legitimidade ativa e passiva para a 

proposição da ação, que não têm maior relevância para a presente pesquisa, passou-

                                                      
53 Foi citado, pelo Ministro Relator, o “caso Verbitsky”, julgado pela Suprema Corte Argentina. No caso, 
o tribunal “recorreu não apenas aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do 
acesso universal à Justiça, como também ao direito convencional, sobretudo às Regras Mínimas das 
Nações Unidas para o Tratamento de Presos, de maneira a fundamentar a decisão a que chegou, na 
qual determinou tanto aos tribunais que lhes são hierarquicamente inferiores quanto aos Poderes 
Executivo e Legislativo a tomada de medidas para sanar a situação de inconstitucionalidade e 
inconvencionalidade a que estavam sujeitos os presos”. 
54 Foram citados os Habeas Corpus 1080118354-9, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e os 
Habeas Corpus 207.720/SP e 142.513/ES, ambos do Superior Tribunal de Justiça. 
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se à análise do mérito do pedido. Nesse tocante, o ministro Lewandowski elegeu 

alguns pontos, considerados balizadores da necessidade da concessão do writ. O 

primeiro deles, “se há, de fato, uma deficiência de caráter estrutural no sistema 

prisional que faz com que (...) as mulheres estão efetivamente sujeitas a situações 

degradantes na prisão, em especial privadas de cuidados médicos pré-natal e pós-

parto, bem como se as crianças estão se ressentindo da falta de berçários e 

creches”.55 O julgamento da ADPF 347 MC/DF foi utilizado pelo ministro para 

responder de forma positiva a esse questionamento. Para ele, a falha estrutural do 

sistema penitenciário é agravada por uma “cultura do encarceramento”56 que impede 

a análise crítica dos magistrados, impondo às mulheres mais pobres e vulneráveis 

prisões provisórias consideradas “exageradas”.57 

Foram considerados ainda mais graves os dados sobre infraestrutura 

relativa à maternidade no interior dos estabelecimentos prisionais, colhidos pelo 

INFOPEN Mulheres: nos estabelecimentos femininos, apenas 34% dispõem de cela 

ou dormitório adequado para gestantes, apenas 32% dispõem de berçário ou centro 

de referência materno infantil e apenas 5% dispõem de creche; nos estabelecimentos 

mistos, apenas 6% das unidades dispõem de espaço específico para a custódia de 

gestantes, apenas 3% dispõem de berçário ou centro de referência materno infantil e 

nenhum dispõe de creche. Além disso, 89% das mulheres presas têm entre 18 e 45 

anos, idade em que há grande probabilidade de serem gestantes ou mães de 

crianças, e 68% das mulheres estão presas por crimes relacionados ao tráfico de 

entorpecentes, em relação aos quais, conforme o entendimento do ministro relator, a 

prisão preventiva se mostra desnecessária, já que a prisão domiciliar pode impedir a 

reiteração criminosa.58 

                                                      
55 STF, HC nº 143.641, voto do Min. Relator, p. 7. 
56 Sobre a “cultura do encarceramento”, o ministro relator afirma que “Tal decorre, como já aventado 
por diversos analistas dessa problemática seja por um proceder mecânico, automatizado, de certos 
magistrados, assoberbados pelo excesso de trabalho, seja por uma interpretação acrítica, matizada 
por um ultrapassado viés punitivista da legislação penal e processual penal, cujo resultado leva a 
situações que ferem a dignidade humana de gestantes e mães submetidas a uma situação carcerária 
degradante, com evidentes prejuízos para as respectivas crianças.” (STF, HC nº 143.641, voto do Min. 
Relator, p. 9). 
57 “A população absoluta de mulheres encarceradas no sistema penitenciário cresceu 567% entre os 
anos 2000 e 2014” e “enquanto 52% das unidades masculinas são destinadas ao recolhimento de 
presos provisórios, apenas 27% das unidades femininas têm esta finalidade” (STF, HC nº 143.641, voto 
do Min. Relator, pp. 9-10). 
58 STF, HC nº 143.641, voto do Min. Relator, p. 10. 
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O ministro entendeu que o Brasil não tem sido capaz de garantir cuidados 

relativos à maternidade nem mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, 

mencionando o “caso Alyne Pimentel”, primeira denúncia de mortalidade materna 

acolhida pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher59 e única condenação do Estado brasileiro proveniente de um órgão do 

Sistema Universal de Direitos Humanos.60 Nesse sentido, relembrou que a saúde 

materna consta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio como uma prioridade 

internacional e um compromisso a ser firmado pelos países com a promoção do 

desenvolvimento.61 Tais objetivos, de acordo com o ministro, “corroboram o pleito 

inicial, reforçando a importância de, num crescente cenário de uma maior igualdade 

de gênero, se conferir atenção especial à saúde reprodutiva das mulheres”.62 

A promoção de tais objetivos e a concretização da garantia dos direitos 

pleiteados na inicial foram considerados, ainda, como o estrito cumprimento do 

disposto na Constituição Federal – art. 5º, incisos II, XLI, XLV, L, XLVIII e XLIX63 – e 

na Lei 11.942/200964, sistematicamente desrespeitadas. 

                                                      
59 Comitê incumbido de monitorar o cumprimento pelos Estados-parte da Convenção relativa aos 
Direitos das Mulheres, adotada pelas Nações Unidas em 1979. 
60 “(...) O caso foi apresentado à Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres (Cedaw), órgão ligado à ONU, pela mãe de Alyne, Maria de Lourdes da Silva 
Pimentel. Em 2011, o Cedaw responsabilizou o Estado brasileiro por não cumprir seu papel de prestar 
o atendimento médico adequado desde o início das complicações na gravidez de Alyne. Para o órgão, 
a assistência à saúde uterina e ao ciclo reprodutivo é um direito básico da mulher e a falta dessa 
assistência consiste em discriminação, por tratar-se de questão exclusiva da saúde e da integridade 
física feminina. O Cedaw determinou que o Estado brasileiro indenizasse a família de Alyne Teixeira e 
apresentou recomendações a serem adotadas no serviço público de saúde, para melhorias no 
atendimento de gestantes.” Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/matérias/2013/11/14/ 
entenda-o-caso-alyne. Acesso em 01/11/2018. 
61 Oito objetivos internacionais de desenvolvimento para o ano de 2015 estabelecidos após a Cúpula 
do Milênio das Nações Unidas em 2000, e após a adoção da Declaração do Milênio das Nações Unidas. 
Disponível em: https://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml. Acesso em 01/11/2018. 
62 STF, HC nº 143.641, voto do Min. Relator, p. 13. 
63 Art. 5°, II – “ninguém será́ submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”; XLI – “a 
lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”; XLV – “nenhuma 
pena passará da pessoa do condenado (...)”; L – “às presidiárias serão asseguradas condições para 
que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação”; XLVIII – “a pena será 
cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do 
apenado”; XLIX – “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”. 
64 Lei que promoveu mudanças na Lei de Execução Penal e prevê “acompanhamento médico à mulher, 
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido.”; que “os estabelecimentos 
penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus 
filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade”; e que “a penitenciária de 
mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores 
de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja 
responsável estiver presa”, inclusive a presa provisória (art. 42 da LEP). 
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As narrativas e pesquisas citadas pelos impetrantes do habeas corpus 

levaram à conclusão de que “há́ um descumprimento sistemático de regras 

constitucionais, convencionais e legais referentes aos direitos das presas e de seus 

filhos” 65, e o entendimento do ministro relator foi de que cabe ao STF concretizar os 

mandamentos jurídicos e minimizar as violações de direitos humanos promovidas no 

sistema carcerário, em todo o Brasil. 66  

Diante disso, foi levantado um segundo questionamento: quais devem ser 

os parâmetros para a substituição de que trata o artigo 318 do CPP? Para o ministro, 

a posição da Procuradoria Geral da República, de que a resposta deve ser formulada 

caso a caso, ignoraria as falhas estruturais de acesso à Justiça que existem no Brasil. 

Para evitar a supressão sistemática de direitos e a arbitrariedade judicial, foi 

concedida a ordem para estabelecer parâmetros a serem observados pelos 

magistrados. 

Foi determinada, assim, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar 

de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, 

relacionadas no processo, enquanto perdurar a condição, excetuados os casos de 

crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus 

descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser 

devidamente fundamentadas. A ordem foi ainda estendida a todas as mulheres em 

âmbito nacional que preencham os requisitos e às adolescentes sujeitas a medidas 

socioeducativas e, apenas em caso de presa reincidente, foi determinada a avaliação, 

pelo juiz, das circunstâncias do caso concreto. 

Por fim, importante ressaltar que o ministro especificou, ainda, que caso o 

magistrado entenda incabível a substituição, devem ser aplicadas as alternativas 

elencadas no artigo 319 do CPP 67 e que, para apurar a situação de guardiã dos filhos 

                                                      
65 STF, HC nº 143.641, voto do Min. Relator, p. 20. 
66 Além dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais citados pelo ministro, foram também 
evocados os seguintes tratados internacionais: Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos, Convenção Americana de Direitos Humanos, Princípios e 
Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas, Convenção das 
Nações Unidas contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes,  
as Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros (Regras de Mandela) e as Regras das Nações 
Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres 
Infratoras (Regras de Bangkok). (STF, HC nº 143.641, voto do Min. Relator, p. 20). 
67 Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento periódico em juízo, no 
prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou 
frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado 
ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; III - proibição de 
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da mulher presa, a palavra da mãe deve ter credibilidade e prioridade – podendo o 

magistrado, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social. 

 

3.3.  A questão revisitada: a decisão de outubro de 2018 

 

Em 24 de outubro de 2018, em pleno curso desta pesquisa, foi proferida 

nova decisão no bojo do HC nº 143.641 pelo ministro relator, Ricardo Lewandowsi, 

em acompanhamento do cumprimento da ordem concedida anteriormente. Ocorre 

que, desde a concessão da ordem em fevereiro, muitas foram as petições juntadas 

ao processo trazendo casos individuais em que podem ser verificadas situações de 

desrespeito às determinações feitas no julgamento do writ. Em relação à maioria 

dessas manifestações, foi determinado seu desentranhamento e restituição à origem, 

tendo entendido o ministro relator que deve ser dada prioridade às deliberações que 

possam afetar a coletividade de presas sob custódia estatal, visando-se à efetividade 

da ordem concedida. Algumas manifestações individuais, contudo, foram apreciadas, 

por suscitarem questões exemplares, produzindo reflexões com alcance para além do 

caso concreto.68 

Na análise de um dos casos concretos, quando suscitada a aplicação do 

precedente ao momento de começo do cumprimento definitivo da pena, encerrando o 

capítulo chamado de “prisão preventiva”, o ministro concedeu a ordem para que a 

presa em questão permanecesse em prisão domiciliar, e determinou a expedição de 

ofício ao Congresso Nacional para que avalie se é o caso de estender a regra prevista 

no artigo 318, IV e I, do CPP, às presas definitivas, dados os compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil e, em especial, as regras de Bangkok.  

                                                      
manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o 
indiciado ou acusado dela permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a 
permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V - recolhimento 
domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e 
trabalho fixos; VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica 
ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; VII - 
internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, 
quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver 
risco de reiteração; VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos 
do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem 
judicial; IX - monitoração eletrônica.  
68 STF, HC 143.641, julgamento de 24/10/2018, p. 4. 
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Em relação a manifestações recebidas no bojo do HC que relataram a 

resistência da aplicação do precedente pelos magistrados em casos de presas por 

tráfico de entorpecentes, o ministro relator esclareceu que, diferentemente do que 

vinha sendo argumentado por tais juízes, não são situações “excepcionalíssimas” o 

fato de a presa ser flagrada levando substâncias entorpecentes para estabelecimento 

prisional, ou o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de 

entorpecentes na residência da presa, deixando claro, ainda, que não obstam a 

substituição da prisão preventiva pela domiciliar circunstâncias tais como as de a 

acusada: (i) ter sido presa em flagrante sob acusação da prática do crime de tráfico; 

(ii) ter passagem pela vara da infância; e/ou (iii) não ter trabalho formal.69 

Foi pontuado pelo ministro ser inadmissível que se deixe de efetivar direitos 

garantidos em âmbito nacional e supranacional por conta de concepções sem amparo 

legal, como a de que “a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, 

não é digna da prisão domiciliar”, “a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável 

para o exercício da guarda dos filhos” ou “a presa poderá voltar a traficar caso retorne 

à sua residência”. 

Para além das manifestações individuais com questões exemplares, alguns 

dados alarmantes foram trazidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

do Sul, pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) e por outras instituições, 

preocupadas com o fato de a autoridade da decisão tomada pela Corte estar sendo 

desafiada por decisões judiciais que deixam de reconhecer a excepcionalidade da 

prisão.  

No Mato Grosso do Sul, foi relatado que, desde a concessão do HC nº 

143.641, apenas 68 mulheres foram beneficiadas pela substituição da prisão 

preventiva pela domiciliar, muitas apenas após recurso ao STJ, apesar de haver 448 

mulheres presas com filhos de até 12 anos de idade no Estado, segundo dados da 

Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). A maioria dos 

indeferimentos se basearia na suposta ausência de comprovação da 

indispensabilidade dos cuidados maternos ou de risco na gravidez. 

O DEPEN informou, por sua vez, que, de 10.693 mulheres elegíveis para 

a concessão da prisão domiciliar nos termos do que foi decidido no habeas corpus 

                                                      
69 STF, HC 143.641, julgamento de 24/10/2018, p. 7. 
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coletivo, apenas 426 mulheres tiveram a prisão domiciliar concedida, e enfatizou: 

“Assim, pode-se verificar o baixo quantitativo de concessões referentes ao habeas 

corpus coletivo em comento: cerca de 4% do total de mulheres que constam da 

planilha 6203774 – citada no parágrafo 3o deste documento, de 1% do total de 

mulheres encarceradas no Brasil, que é de 42.355, e cerca de 2,2% do total de presas 

provisórias no Brasil, que são 19.223”.70  

O Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, impetrante original do 

habeas corpus coletivo, trouxe dados dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Pernambuco, localidades nas quais haveria grande índice de indeferimento de pleitos, 

justificados normalmente pela suposta necessidade de comprovação da 

imprescindibilidade dos cuidados da mãe aos filhos, da aptidão de mulheres para o 

exercício da maternidade, e da inadequação do ambiente carcerário. 

Foi pontuado, pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), que a 

expressão “excepcionalíssimas” (utilizada pelo ministro ao determinar que a mulher 

gestante ou mãe de criança deve permanecer presa apenas em “situações 

excepcionalíssimas”), vem sendo usada como válvula de escape para 

descumprimento do precedente do STF, o que explica, em parte, a manutenção das 

presas mães e gestantes. 

Com base em todo o material probatório juntado por essas instituições, foi 

aberto prazo para manifestação de todos os interessados sobre medidas apropriadas 

para efetivação da ordem concedida em fevereiro, e determinada a expedição de 

ofício às Corregedorias dos Tribunais de Justiça de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Pernambuco, para que prestem informações sobre o descumprimento da decisão do 

STF - devendo as Corregedorias tomarem providências, caso constatem 

descumprimento de ordem judicial vinculante. Até o momento de entrega do presente 

trabalho, não houve resposta por parte dos interessados ou das Corregedorias dos 

Tribunais de Justiça. 

A decisão proferida no acompanhamento do cumprimento da ordem 

concedida no HC nº 143.641 corrobora a hipótese do presente trabalho, evidenciando 

que o precedente vinculante do STF não foi capaz de corrigir a interpretação 

equivocada do artigo 318 do CPP pelos Tribunais de Justiça no Brasil. 

                                                      
70 STF, HC 143.641, julgamento de 24/10/2018, p. 9. 
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Necessário pontuar, contudo, que, em resposta aos trágicos dados trazidos 

pelas instituições interessadas no processo, foi tomado um importante 

posicionamento pelo ministro relator do caso, que reafirmou o papel político 

constitucional da Corte na efetivação dos Direitos Fundamentais, demandando uma 

resposta efetiva dos Tribunais de Justiça que parecem falhar na aplicação de seu 

precedente. 
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4. O IMPACTO DO PRECEDENTE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 

PAULO 

 

4.1.  Metodologia de pesquisa 

 

Tendo em vista o quadro que se configurou no Brasil pela jurisprudência 

pátria, de completa inadequação da realidade aos ditames do artigo 318 do CPP, o 

objeto da pesquisa é verificar o concreto impacto do precedente HC nº 143.641 do 

STF na aplicação do dispositivo. Para esse estudo, o escopo é o Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo. 

A escolha do TJSP se deu por uma questão de representatividade 

numérica. De acordo com as informações da última publicação liberada pelo 

INFOPEN Mulheres, São Paulo é o Estado da Federação com maior número de 

presas mulheres, totalizando 15.104 presas. Minas Gerais, que fica em segundo lugar 

no ranking, possui uma população prisional feminina de 3.279 mulheres. Em números 

totais, São Paulo concentra 36% de toda a população prisional feminina do país. 71 

Cabe pontuar que a representatividade quantitativa proporcionada pelo 

estado de São Paulo não necessariamente expressa, de igual maneira, uma 

representatividade qualitativa. Ou seja, da expressividade numérica da população 

prisional feminina do estado não se pode inferir que o TJ de São Paulo represente 

fidedignamente a aplicação qualitativa dos dispositivos legais pelos tribunais de todo 

o Brasil. A escolha, no presente trabalho, foi privilegiar o estado da Federação com 

maior expressividade em termos de número de brasileiras encarceradas. 

Escolhido o Tribunal de Justiça que poderia trazer maior quantidade de 

material de análise e cujos processos estão disponíveis em base de dados amigável 

online, passamos à coleta de dados. Trabalhando com o website do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, criamos um acervo de decisões a serem estudadas, por meio 

da busca de jurisprudência, com a aplicação da palavra-chave “domiciliar e mulher e 

318”. A ideia foi a criação de uma combinação de palavras bastante ampla, que 

pudesse trazer o maior número de resultados, a serem posteriormente filtrados. 

                                                      
71 INFOPEN Mulheres, op. cit., pp. 15-16. 
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Quanto maior o número de palavras combinadas em uma mesma palavra-chave, mais 

restrita fica a pesquisa, pois é menor o número de decisões que contêm todos os 

termos escolhidos. Por isso, a escolha foi por utilizar apenas os termos 

fundamentalmente essenciais ao objeto da pesquisa. 

A busca jurisprudencial foi balizada pelo fator temporal. Sendo o HC nº 

143.641 um precedente bastante recente no momento da coleta de dados, foram 

selecionadas as decisões concedidas pelos magistrados do TJSP posteriormente à 

concessão do HC coletivo pelo STF e até o início da análise dos dados no presente 

trabalho – de 20 de fevereiro a 20 de setembro, intervalo de 7 meses – e, para fins 

comparativos, foram selecionadas também as decisões concedidas nos 7 meses 

anteriores à concessão do precedente pelo STF. No total, 650 decisões compõem a 

base de dados produzida nesse trabalho. 

Das 650 decisões que integram a base de dados por reagirem à palavra-

chave, muitas não se adequam ao objeto da pesquisa – homens e pessoas idosas 

que requerem a prisão domiciliar pelo artigo 318, ou mulheres já com condenação 

transitada em julgado, por exemplo. As decisões que não interessam à pesquisa foram 

inseridas na tabela com a respectiva informação do porquê não foram contabilizadas. 

Feito o filtro das decisões válidas para a análise proposta, foram tabeladas 481 

decisões, no total.  

Construída a base de dados, foi idealizada uma tabela para guiar a leitura 

das decisões. A tabela é composta pelas seguintes colunas: número de processo; 

data de julgamento; “antes” ou “depois” do precedente do STF; classe da ação; 

capitulação; capitulação categorizada e sumarizada72; paciente/assistido; parecer do 

Ministério Público; localização (comarca); origem do feito (se o processo é do interior 

do estado ou da capital); inciso do artigo 318 do CPP ao qual a situação da requerente 

se subsume; decisão do magistrado; argumentos pró e contra a substituição da prisão 

preventiva pela domiciliar; menção ao precedente do STF; classificação do caso como 

“situação excepcionalíssima” pelo magistrado; e observações gerais.  

                                                      
72 Nesse campo, como a capitulação dos crimes se mostrou muito diversificada, foi feito um trabalho 
de categorizar os processos em grandes grupos de crimes a fim de facilitar a análise da correlação 
entre concessão ou não do benefício e o tipo de crime praticado pela acusada. Para isso, foram criadas 
as seguintes categorias: crimes da Lei de Tóxicos (Lei nº 11.343/2006), crimes da Lei de Organizações 
Criminosas (Lei nº 12.850/2013), homicídio, roubo/extorsão, outros crimes cometidos com emprego de 
violência ou grave ameaça, e furto, estelionato e outros crimes cometidos sem violência ou grave 
ameaça. 
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Cabe pontuar que a intenção original era também analisar a assistência 

jurídica individual das mulheres, de forma a perceber, possivelmente, maior presença 

da defensoria pública estadual ou da advocacia particular, porém os documentos 

disponíveis para consulta no website do TJ de São Paulo não fazem essa identificação 

de forma sistemática, motivo pelo qual não foi possível angariar um número razoável 

de informações para sustentar a análise pretendida. Outros dados de suma 

importância para uma compreensão real da problemática seriam a renda e a raça das 

requerentes, porém estas informações não são disponibilizadas pelo Tribunal. 

O processo de preenchimento da planilha foi realizado com a ajuda de 10 

alunos do 2o período da graduação da FGV Direito Rio, que foram treinados para 

identificar e classificar as variáveis, contando ainda com o auxílio de um “manual de 

preenchimento” criado exclusivamente para guiar a leitura e tabulação dos dados. A 

tabela utilizada para as análises, resultante da coleta dos dados, pode ser encontrada 

na íntegra como apêndice ao presente trabalho (apêndice nº 1). 

 

4.2.  Resultados e análise 

 

De posse da tabela integralmente preenchida com as informações dos 

processos que compõem a base de dados, dela foram extraídos gráficos que 

procuram cruzar informações para responder a algumas indagações sobre o padrão 

de aplicação do artigo 318 do CPP no estado de São Paulo. A primeira análise 

interessante, apesar de não dizer respeito ao posicionamento dos juízes em si, é o 

impacto do precedente do STF na quantidade de requerimentos feitos por mulheres 

grávidas e mães junto ao Poder Judiciário – nesse ponto, é crucial perceber que a 

jurisprudência do Supremo afeta não só a postura dos tribunais, mas também o 

exercício da defesa, aumentando ou diminuindo o número de determinados pedidos 

feitos judicialmente. Além deste efeito, será analisado também um outro fator extra-

magistratura que em muito afeta a dinâmica judicial, qual seja, o posicionamento do 

Ministério Público enquanto instituição custos legis.  

Já em relação à postura dos magistrados frente ao precedente, a análise 

seguirá com a demonstração de padrões de concessão e denegação dos benefícios 

pleiteados, buscando mostrar as tendências de decisão antes e após o HC nº 143.641, 

e ainda se existe mudança dessas tendências quando isolados fatores como o tipo de 



38 
 

crime praticado pela acusada, o inciso do artigo 318 do CPP no qual ela se enquadra, 

e a região do estado na qual a decisão foi proferida. 

A primeira análise pertinente, portanto, é a influência do precedente no 

número de pedidos formulados por presas. Se nos 7 meses anteriores à concessão 

da ordem do HC nº 143.641 no STF a pesquisa detectou um número total de 149 

pedidos, nos 7 meses supervenientes ao precedente o número subiu para 332. 

Especialmente no que tange à impetração de habeas corpus, houve um enorme 

aumento de reivindicações: mais do que dobrou a quantidade de HCs impetrados 

reclamando a aplicação do artigo 318 do CPP. Em comparação a 132 remédios 

constitucionais impetrados junto ao TJSP com base no artigo 318, após o precedente 

do STF o número subiu para 300 (cf. Gráfico 1). O gráfico abaixo demonstra o 

crescimento de demandas: 

 

 

Gráfico 1 - Ações / Recursos antes e depois do precedente 
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responsável pela ficalização da lei atuasse conforme os entendimentos do Supremo 

Tribunal Federal. Sendo este último o responsável pela guarda da Constituição 

Federal e, tendo fixado uma interpretação específica do artigo 318 do CPP, seria 

lógico assumir que o Ministério Público, no exercício de sua função custos legis, 

seguisse o entendimento consolidado no HC nº 143.641.  

Foi verificado no presente trabalho, contudo, que a atuação da instituição, 

ao menos no âmbito do TJ de São Paulo, não aparenta ter incorporado a nova 

jurisprudência do STF. Se antes do precedente que aqui utilizamos como parâmetro 

o Ministério Público opinou pelo provimento da pretensão da requerente em apenas 

4% das decisões analisadas, em 6 casos num total de 149 (cf. Gráfico 2), após o 

precedente o percentual subiu para apenas 8% de pareceres favoráveis à concessão 

do benefício, 27 casos num total de 332 (cf. Gráfico 3). É claro que é necessário levar 

em conta também, nessa situação, que houve um número de decisões analisadas que 

não mencionaram o parecer do representante do Ministério Público. De toda forma, 

os gráficos abaixo demonstram a manutenção da maioria de opiniões contrárias à 

concessão dos benefícios previstos no artigo 318 do CPP: 

 

Gráfico 2 - Pareceres do MP antes do precedente 
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Gráfico 3 - Pareceres do MP depois do precedente 

 

No que tange à atuação dos magistrados, imperiosos analisar, em primeiro 

lugar, o impacto do precedente no número de concessões do benefício. O que se 

percebe é uma tendência bastante fraca no aumento de deferimentos. Nos 7 meses 

que antecederam a concessão do STF, apenas 16 mulheres tiveram seus pedidos 

deferidos, contabilizando 11% dos pleitos realizados, sendo 89% das decisões 

denegatórias (cf. Gráfico 4). Já nos 7 meses que sucederam o precedente, 86 

mulheres tiveram seus pedidos deferidos, o que significa um aumento significativo em 

números totais, mas representa apenas 26% dos pleitos feitos junto ao TJSP. De um 

total de 332 pedidos realizados nos 7 meses após o HC nº 143.641, 246 foram 

negados, contabilizando então um percentual de 74% de decisões denegatórias (cf. 

Gráfico 5). A tendência pode ser verificada nos gráficos abaixo:  
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Gráfico 4 - Decisões concedidas antes do precedente 

 

 

Gráfico 5 - Decisões concedidas depois do precedente 

 

Com efeito, até mesmo nos raros casos em que o Ministério Público opinou 

pela concessão do benefício (“concessão”/“não concessão” no eixo horizontal) houve 

situações em que os magistrados decidiram pela denegação do pedido 

(“substituição”/“manutenção”) (cf. Gráfico 6): 
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Gráfico 6 - Pareceres do MP e decisões dos magistrados, antes e depois do precedente 

 

O que se percebe do gráfico acima73, inclusive, é que após o precedente 

do STF, tornaram-se mais comuns as denegações em casos em que o Ministério 

Público opinou por sua concessão. Nos poucos casos em que o representante do 

parquet opinou pelo provimento dos pleitos das requerentes após o precedente – 

equivalentes a 8% de seus pareceres, 27 em um total de 308 analisados (cf. Gráfico 

3) –, o magistrado acolheu, tão somente, pouco menos de 70% destes pareceres, 

deixando de conceder os benefícios do artigo 318 do CPP em 9 casos de parecer 

favorável do Ministério Público, de um total de apenas 27 (cf. Gráfico 6). 

Procurando uma resposta para a aparente resistência dos magistrados à 

aplicação do HC nº 143.641 como precedente, surgiu a necessidade de analisar se, e 

de qual forma, o julgado do Supremo estava sendo citado nas decisões proferidas em 

São Paulo. O que se verifica é que a grande maioria das decisões cita o HC coletivo: 

                                                      
73 Para os propósitos desta análise, foram retirados do gráfico os casos em que não houve parecer do 
Ministério Público, ou em que este não foi informado. 
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das 332 decisões proferidas após a existência do precedente, 284 o citam, ou seja, 

86% dos julgamentos fizeram menção ao precedente. Isso quer dizer que, nesses 7 

meses analisados, supervenientes à concessão da ordem pelo STF, 48 decisões 

foram proferidas sobre o tema sem citar o precedente – o que significa 14% das 

decisões (cf. Gráfico 7).  

Interessante perceber, também, que das 48 decisões que não mencionam 

o HC coletivo, a grande maioria é denegatória: 41 decisões (85%) indeferem os pleitos 

das requerentes, enquanto apenas 7 (15%) os concedem (cf. Gráfico 8). 

 

 

Gráfico 7 - Menção ao precedente nas decisões supervenientes ao precedente 

 

 

Gráfico 8 - Decisões supervenientes ao precedente que não o mencionam 
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O número relativamente expressivo de decisões que mencionam o 

precedente do STF, entretanto, não significa uma expressiva aplicação do 

entendimento consolidado pelo ministro relator. Das 284 decisões proferidas após o 

precedente do Supremo que a ele fazem menção, apenas 79 concederam o benefício 

da prisão domiciliar às requerentes. Isso quer dizer que, mesmo nos julgamentos em 

que foi reconhecida a nova jurisprudência do STF na aplicação do inciso 318 do CPP, 

apenas em 28% das vezes esse entendimento foi aplicado para deferir os pedidos de 

substituição da prisão preventiva. Em nada menos do que 72% dos casos em que o 

HC coletivo foi mencionado, os requerimentos por prisão domiciliar foram denegados. 

Desse expressivo número de indeferimentos, grande parte foi justificada 

pela subsunção, pelos magistrados, dos casos analisados à previsão de “situações 

excepcionalíssimas” que poderiam ensejar a manutenção da prisão preventiva, 

contida no voto do Ministro Lewandowski, relator no julgamento do HC nº 143.641. No 

gráfico abaixo, que mostra o universo das decisões supervenientes ao precedente que 

a ele fazem menção, é possível perceber a utilização dessa ressalva no voto do 

ministro relator para justificar a denegação dos pedidos: de 284 decisões que 

mencionam o HC coletivo, 28% concedem o benefício, 19% o denegam por motivos 

diversos, e 53% das decisões indeferem os pedidos com fundamento na previsão de 

“situações excepcionalíssimas” (cf. Gráfico 9).  

 

Gráfico 9 - "Situações excepcionalíssimas" nas decisões com menção ao precedente 
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Na amostra das decisões que mencionam o HC e denegam o pedido de 

prisão domiciliar, o argumento da “situação excepcionalíssima” é utilizado em 74% 

das decisões (cf. Gráfico 10). 

 

Gráfico 10 - "Situações excepcionalíssimas” nas decisões denegatórias com menção ao precedente 

 

No bojo dessa análise, é importante também buscar os motivos pelos quais 

os magistrados vêm adotando essa argumentação, e o que se enquadra, em sua 

visão, na categoria de “situações excepcionalíssimas” a justificar a manutenção da 

prisão preventiva de mulheres que preenchem os requisitos do artigo 318 do CPP. 

Por isso, foi feito um cruzamento de informações entre o crime praticado pela mulher 

requerente e a utilização de tal retórica. O que pôde ser observado é a grande 

correlação entre crimes da Lei de Tóxicos (Lei nº 11.343/06, que tipifica o tráfico de 

entorpecentes e condutas afins) e o indeferimento dos pedidos com tal embasamento 

(cf. Gráfico 11).74 

                                                      
74 Tais dados, visíveis na presente pesquisa, demonstram tendência levantada também pelas 
Defensorias Públicas Estaduais e pelos coletivos que ingressaram na ação do HC nº 143.641 como 
amicus curiae, motivo pelo qual, provavelmente, foi determinado pelo ministro relator Ricardo 
Lewandowski na decisão de acompanhamento em outubro de 2018, que o envolvimento com o tráfico 
não é situação excepcionalíssima a ensejar, por si só, a manutenção da prisão preventiva (cf. subitem 
3.3 do presente trabalho). 
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Gráfico 11 - Tipo de crime na decisão de manutenção, após menção ao HC e à excepcionalidade 

 

Na busca pela compreensão da lógica dos magistrados no grande número 

de indeferimentos de pedidos, foram cruzadas também outras informações, como os 

tipos de crime pelos quais as requerentes se encontravam presas preventivamente, 

os incisos do artigo 318 nos quais se enquadravam, e as comarca nas quais foram 

proferidas as decisões. 

Em relação aos crimes motivadores da prisão das requerentes, o que se 

percebe é que não parece haver relação evidente entre a concessão do benefício e a 

gravidade do crime, apesar de este ser um argumento recorrente para a manutenção 

da prisão preventiva de acusadas. Se nos crimes de roubo e extorsão e naqueles 

relacionados à Lei de Tóxicos, houve uma pequena tendência no sentido da 

concessão de benefícios, percebe-se que em casos de furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência ou grave ameaça o número de deferimento dos pedidos tornou-

se proporcionalmente menor após o precedente do STF (cf. Gráfico 12):  
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Gráfico 12 - Decisões por tipo de crime, antes e depois do precedente 
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base no dispositivo, e nos 7 meses que o sucederam, foram nada menos do que 292. 

No caso do inciso III foram 42 pedidos registrados nos 7 meses anteriores ao 

precedente e 71 após sua concessão, e relativamente ao inciso IV o número de 

pedidos passou de 19 para 31.75 

                                                      
75 O número total de vezes em que os diferentes incisos são suscitados extrapola a soma total da 
amostra, pois em um mesmo caso podem ter sido suscitados dois ou três incisos distintos. 
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Ao cruzarmos as informações relativas aos incisos suscitados com a 

decisão de manutenção ou substituição da prisão preventiva, podemos observar que 

a tendência de aumento da concessão dos pedidos é bastante leve, em todas as 

hipóteses (cf. Gráfico 13):  

 

Gráfico 13 - Decisões por inciso suscitado pela requerente 

 

Por fim, para detectar possíveis discrepâncias de interpretação do 
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cruzados os dados das comarcas nas quais as decisões foram proferidas e os índices 

de manutenção ou substituição das prisões preventivas das requerentes. Os índices 

não se mostraram significativamente expressivos, mas ficou demonstrado que os 

magistrados da capital do estado, cidade de São Paulo, apresentam maior resistência 

à aplicação do precedente (cf. Gráfico 14): 
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Gráfico 14 - Decisões por região, antes e depois do precedente 

 

Um ponto crucial é a análise do gênero daqueles que estão proferindo as 

decisões que mantêm estas mulheres presas. O que os dados nos mostram, 

primeiramente, é que a imensa maioria dos magistrados atuantes nos processos que 

compõem nossa base de dados é homem (cf. Gráfico 15), o que remonta, novamente, 

à reflexão da criminologia feminista, demonstrando que, de fato, o direito é 

historicamente pensado e operado por homens. 

 

Gráfico 15 - Gênero dos magistrados julgadores 
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Curioso analisar, contudo, que apesar de a proporção de decisões 

favoráveis concedidas por magistradas ser relativamente maior do que aquelas 

concedidas por magistrados, a tendência é leve (cf. Gráfico 16). Esse fator nos faz 

ponderar que o recorte na seletividade do Poder Judiciário não é apenas de gênero, 

mas fundamentalmente de classe. 

 

Gráfico 16 - Decisões por gênero do julgador 
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interpretam a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar do 

artigo 318 do CPP como uma faculdade absoluta do juiz, recorrendo à letra da lei para 

afirmar que o juiz “poderá” substituir a prisão preventiva pela domiciliar, o que não 

implicaria o dever de fazê-lo.  

A tabela indica, também, o uso recorrente da expressão “garantia da ordem 

pública” para denegar os pedidos, assim como fundamentações com base na suposta 

“periculosidade social” da requerente e em temores não justificados de reincidência 

delitiva e evasão do distrito da culpa. 

Da mesma forma, é rotineira a invocação da não comprovação da 

imprescindibilidade dos cuidados maternos e da vulnerabilidade dos filhos nos autos 

do processo. Nesse sentido, a existência de parentes próximos ao menor é 

compreendida pelos magistrados, na maioria das vezes, como “excepcionalidade” 

suficiente para decretar a manutenção da prisão preventiva da acusada. Em diversos 

casos, inclusive, a possibilidade de convivência da requerente com o filho motivou o 

magistrado a indeferir o pedido, por conceber que sua presença exerceria má 

influência na educação e desenvolvimento da criança. Relativamente a casos nos 

quais a ré era acusada de tráfico de drogas, por exemplo, cabe destacar a seguinte 

passagem, em que o juiz infere que a convivência do menor com sua mãe poderia 

leva-lo a desenvolver sociopatia: 

“Convém observar nesses casos que se o meio onde a criança for 
criada não lhe é favorável, ela será guiada à prática de atitudes 
dissociadas no convívio social, podendo tornar-se um sociopata. 
(...) Portanto, é contrário ao interesse da própria criança a presença 
da mãe ao seu lado, visto que a mãe não se encontra preservando e 
construindo de maneira favorável a personalidade da mesma (...) 
Portanto, evidente que a ré coloca em risco o futuro de seus filhos ao 
ambientá-los, mesmo que indiretamente, ao mundo espúrio do 
comércio de drogas” (grifo nosso).76  

 

Em outro caso, de crime de falsidade documental sem emprego de 

violência ou grave ameaça (artigos 297 c/c 304 do CP), logo após o relator citar 

                                                      
76 TJSP, HC nº 2154059-82.2018.8.26.0000, Relator Lauro Mens de Mello, 6ª Câmara de Direito 
Criminal, Julgado em 09/08/2018. Em voto proferido exatamente nos mesmos termos, HC nº 2163930-
39.2018.8.26.0000, Relator Lauro Mens de Mello, 6ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 
16/08/2018. No mesmo sentido, HC nº 2159945-62.2018.8.26.0000 Relator Lauro Mens de Mello, 6ª 
Câmara de Direito Criminal, Julgado em 23/08/2018. 
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textualmente o HC nº 143.641, utilizou o seguinte trecho como única fundamentação 

do indeferimento:  

“Mas, é preciso recordar que IRANEIDE possui uma extensa ficha 
criminal (fls. 129/134), isto é, vive da prática de crimes contra o 
patrimônio, circunstâncias que demonstram que, 
lamentavelmente, o seu próprio modus vivendi desaconselha, 
não só a sua vida em sociedade, como também - e em especial - 
a convivência com o seu filho, ainda menor impúbere, para o qual 
constitui, inequivocamente, péssimo exemplo” (grifo nosso). 77 

 

Estes são apenas alguns dos muitos exemplos que podem ser dados para 

demonstrar que, a despeito do entendimento firmado pelo STF, magistrados seguem 

impondo suas concepções de moralidade para decretar, por entendimentos próprios 

e deficientes de respaldo legal ou científico, a manutenção de milhares de mães 

presas preventivamente. Por certo, a imposição dos conceitos subjetivos de 

moralidade por parte dos julgadores fica evidente em determinadas situações: 

“Vê-se, também, que a maternidade não motivou a ré a viver de acordo 
com a Lei, de maneira honesta, de sorte que não pode, a esta altura, 
ser o único e suficiente motivo a garantir sua soltura em favor da prole, 
concretizando verdadeira impunidade. Em verdade, se os filhos da 
ré não lhe serviram de freio, também não devem lhe servir de 
escudo” (grifo nosso).78 

 

Alguns casos chamam atenção por apresentarem situações extremas, 

como a de mães de crianças epilépticas que são mantidas presas por não haver 

“notícia de que a paciente esteja sendo submetida a tratamento indigno ou deletério 

ou que seu filho esteja em situação de perigo que dependa, exclusivamente, de seus 

cuidados” (grifo deles).79 Nessa situação específica, a requerente possuía filha de 8 

anos que sofria de crises convulsionais epilépticas e, pelo magistrado, lhe foi 

incumbido o ônus de provar a imprescindibilidade de seus cuidados à filha doente. 

Em outro processo, a requerente, acusada de estelionato (novamente, sem 

violência ou grave ameaça), era mãe de criança de 8 anos portadora de deficiência, 

                                                      
77 TJSP, Apelação Criminal nº 0011530-46.2017.8.26.0635, Relator Ricardo Tucunduva, 6ª Câmara de 
Direito Criminal, Julgado em 26/07/2018. 
78 TJSP, Recurso em Sentido Estrito nº 0002185-24.2018.8.26.0408, Relatora Maria Tereza do Amaral, 
11ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 05/09/2018. 
79 TJSP, HC nº 2085212-28.2018.8.26.0000, Relator Mauricio Henrique Guimarães Pereira Filho, 5ª 
Câmara de Direito Criminal, Julgado em 07/06/2018. 
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que desde o advento da prisão preventiva se encontrava sob os cuidados dos vizinhos 

devido ao fato de o pai também estar recluso, e que, segundo informações, vinha 

experienciando “crises diárias de convulsões, confusão mental e crise de ansiedade 

em razão de não estar sob os cuidados de sua genitora”. A decisão do magistrado 

relator do caso foi de indeferimento da prisão domiciliar por não haver “demonstração 

cabal de que a criança não possa ficar aos cuidados de parentes”.80 

O fato é que a existência de previsão legal, a subsunção do caso concreto 

aos requisitos do dispositivo e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não se 

mostraram aptas a frear o punitivismo entranhado em nosso Poder Judiciário. As leves 

tendências demonstradas pelos gráficos apresentados, que pendem para um 

pequeno aumento das concessões do benefício do artigo 318 do CPP após o 

precedente do STF, não apontam esforços suficientes no sentido de dar efetividade à 

interpretação consagrada pelo ministro Lewandowski no HC nº 143.641. 

 

  

                                                      
80 TJSP, HC nº 2246704-63.2017.8.26.0000, Relator Luiz Antônio Cardoso, 3ª Câmara de Direito 
Criminal, Julgado em 27/02/2018. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho buscou testar a hipótese de que o precedente HC nº 

143.641 do STF não foi capaz de mudar o posicionamento do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo no que diz respeito à aplicação do artigo 318 do CPP.  

Com efeito, a falta de sensibilidade do sistema normativo do direito penal e 

dos próprios operadores do direito em relação às peculiaridades do gênero feminino 

são heranças atuais de uma sociedade patriarcal, marcada pela dominância do 

homem nas ciências e na construção dos diversos campos do saber. Como visto, o 

gênero e as relações de gênero estruturam todas as instituições sociais de modo 

fundamental, de forma que a invisibilidade da mulher, quando reproduzida 

socialmente, é inevitavelmente refletida no ordenamento jurídico.  

O artigo 318 do CPP, entretanto, apesar de encontrar sua justificativa na 

proteção à infância e à juventude, foi pioneiro no âmbito do processo penal brasileiro, 

no sentido de trazer para a nossa legislação garantias individuais destinadas a 

mulheres, por serem mulheres. A práxis dos magistrados que o aplicam, contudo, é 

de mais difícil mutação. Os dados recolhidos na pesquisa empírica levada a cabo no 

presente trabalho demonstraram a força dos costumes punitivistas dos magistrados 

do TJSP, que a despeito de precedente recente, claro, específico e vinculante, se 

mostraram quase que inabaláveis em seu posicionamento pouco receptivo à previsão 

de concessão da prisão domiciliar a grávidas e mães de crianças menores de 12 anos 

ou deficientes. A resposta que se mostra mais visível, por parte dos juízes de São 

Paulo, é um ajuste da retórica tradicional e costumeira, que se desenvolve o suficiente 

para driblar as ponderações do ministro Ricardo Lewandowski no HC nº 143.641. 

É necessário pontuar, ademais, o evidente recorte de classe presente na 

amostragem da pesquisa deste trabalho. Apesar de a renda das rés não ser um dado 

disponível na consulta utilizada para montar a base de dados, é razoavelmente seguro 

afirmar que a grande maioria das acusadas – presas por tráfico de drogas, furtos, 

estelionatos, roubos, etc. – integram as camadas sociais mais baixas. Os dados do 

INFOPEN Mulheres 2018 mostram que, no estado de São Paulo, 39% das mulheres 

presas têm o Ensino Fundamental incompleto, 19% têm o Ensino Fundamental 
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completo, 19% têm o Ensino Médio incompleto, 17% têm o Ensino Médio completo, e 

apenas 3% das presas iniciaram e/ou concluíram o Ensino Superior.81  

Se utilizarmos o caso de Adriana Ancelmo como parâmetro de 

comparação, vemos que ela se encontrava em situação menos drástica do que muitas 

das mulheres cujos casos foram analisados no presente trabalho. Tal apontamento 

não serve para dizer (apenas) que o sistema penal é seletivo, já que os juízes são 

influenciados pelo perfil socioeconômico dos requerentes. O mais importante a ser 

pontuado é que, provavelmente, muitas das mulheres que formam as estatísticas 

desta monografia poderiam ter suas prisões preventivas convertidas em prisões 

domiciliares, caso recorressem ao STJ ou ao STF após o advento do precedente HC 

nº 143.641 – ou até mesmo antes. O que se verifica, contudo, é a deficiência do 

acesso à Justiça em nosso país, que faz com que nem todas as mulheres consigam 

alcançar instâncias superiores para reclamar seus direitos. 

O que ocorre, portanto, é o encarceramento em massa de mulheres pobres 

por um Poder Judiciário de atuação seletiva, que não aplica os dispositivos legais de 

forma objetiva, mas os submete antes a seus parâmetros pessoais de moralidade, 

fazendo com que a resposta imediata da Justiça brasileira seja a prisão das mulheres 

de estratos sociais mais baixos, que acabam por compor a massa da população 

carcerária feminina do país. Tais mulheres, cujo poder aquisitivo dificilmente pode 

suportar a remuneração de uma defesa técnica que se alongue por toda uma 

sequência de recursos, circulam pelas primeiras instâncias da Justiça Estadual 

comum, e não alcançam a mesma Justiça que concede a Adriana Ancelmo o benefício 

da prisão domiciliar com base no artigo 318 do CPP. 

Cabe pontuar, por fim, que a presente investigação trabalhou com dados 

referentes aos 7 meses que seguiram a primeira decisão proferida no bojo do HC nº 

143.641, em 20 de fevereiro de 2018. Será necessário, posteriormente, acompanhar 

o desenvolvimento dos fatos para verificar a resposta dos tribunais brasileiros à 

decisão proferida pelo ministro relator em outubro deste ano, que visou, justamente, 

fiscalizar o cumprimento da ordem concedida anteriormente, e que rendeu a 

expedição de ofício às Corregedorias dos Tribunais de Justiça de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Pernambuco. 

                                                      
81 INFOPEN Mulheres, op. cit., p. 43. 
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Apêndice

ID
Dado 

Válido?
Número do processo

Data do 
Julgamento

ANTES OU 
DEPOIS

Remédio
Recurso

Capitulação
Capitulação categorizada 

sumarizada

Julgador 
Homem
Mulher

Julgamento
Monocrática; 

Acórdão

Paciente/ Assistido
nome

Parecer do MP
concessão/ não 

concessão

Localização
cidade

Interior / 
Capital

INCISO 
III 

INCISO 
IV

INCISO 
V

Inciso não 
especificado

Decisão
Substituição ou 
manutenção da 

prisão

Argumentos Pró Argumentos Contra
Menciona o 
precedente?

Situação 
Excepcionalíssima?

Observações gerais

1 NÃO 9000249-46.2017.8.26.0050 24/07/2017 ANTES Não se trata de prisão preventiva
2 NÃO 2113556-53.2017.8.26.0000 24/07/2017 ANTES O acusado é homem
3 NÃO 2113809-41.2017.8.26.0000 25/07/2017 ANTES O acusado é homem
4 NÃO 2117913-76.2017.8.26.0000 25/07/2017 ANTES O acusado é homem

5 SIM 2104637-75.2017.8.26.0000 26/07/2017 ANTES HC 157, § 2º, I e II + 288, CP Roubo / extorsão Homem Acórdão Mirian Gomes Da Silva Não concessão Vinhedo Interior III V Manutenção
risco para ordem pública; grau elevado de 
periculosidade; imprescindibilidade dos cuidados 
não comprovada

não menciona S.E.

6 SIM 2097645-98.2017.8.26.0000 26/07/2017 ANTES HC 33, caput + 35, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Aline Horacio Concessão Cândido Mota Interior IV V Substituição não demonstra periculosidade não menciona S.E.

7 SIM 2099588-53.2017.8.26.0000 26/07/2017 ANTES HC 33, caput + 35, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Adenise Alves De Lara Não concessão Palmital Interior V Manutenção imprescindibilidade dos cuidados não comprovadas não menciona S.E.

8 SIM 2117362-96.2017.8.26.0000 26/07/2017 ANTES HC 155, § 4º, IV c.c. art. 14, II, CP 
+ art. 244-B, caput, L.8069

Furtos, estelionatos e outros 
crimes sem violência

Homem Acórdão Cristiane Silva Martins Não concessão São Paulo Capital V Manutenção risco para ordem pública; imprescindibilidade dos 
cuidados não comprovada; paciente reincidente 

não menciona S.E.

9 SIM 2092022-53.2017.8.26.0000 27/07/2017 ANTES HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Alessandra Passos Costa Não concessão Pacaembu Interior V Manutenção faculdade do julgador; risco para ordem pública; 
risco para instrução criminal 

não menciona S.E.

10 SIM 2113120-94.2017.8.26.0000 27/07/2017 ANTES HC 33, caput + 35, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Gilcélia Silveira Ávila Não concessão  Pacaembu Interior V Manutenção faculdade do julgador; risco para ordem pública; 
risco para instrução criminal 

não menciona S.E.

11 SIM 2140045-30.2017.8.26.0000 27/07/2017 ANTES HC 155, §4, II, CP
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Claudia Conceição De 

Santana 
Não informado São Paulo Capital IV V Manutenção

faculdade do julgador; imprescindibilidade dos 
cuidados não comprovada; risco para ordem 
pública, filho já tem 12 anos; reincidente; não 
comprovou gravidez

não menciona S.E.

12 SIM 2107374-51.2017.8.26.0000 27/07/2017 ANTES HC 33, caput, 35, caput, L.11343 + 
244-B ECA

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Thaís Dos Santos Pereira Não concessão Tupã Interior V Manutenção já havia impetrado outro hc e não há fatos novos a 
serem apreciados; faculdade do julgador 

não menciona S.E.

13 SIM 2083310-74.2017.8.26.0000 31/07/2017 ANTES HC 33,caput, c/c 40, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Catia Lopes De Souza Concessão Mogi das Cruzes Interior III V Substituição cuidado é imprescindível; não demonstra 
periculosidade

não menciona S.E.

14 SIM 2106088-38.2017.8.26.0000 01/08/2017 ANTES HC 157, § 2º, I, II e III, CP Roubo / extorsão Homem Acórdão Milene Aparecida Donda Não concessão São José do Rio Preto Interior V Manutenção
risco para ordem pública; faculdade do julgador; 
imprescindibilidade dos cuidados não comprovada; 
grau elevado de periculosidade 

não menciona S.E.

15 SIM 2118021-08.2017.8.26.0000 02/08/2017 ANTES HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Juliana Aparecida Toreli 
De Souza 

Não concessão Ourinhos Interior IV Substituição
primária; não demonstra periculosidade; grávida; 
cuidado é imprescindível (marido também se 
encontra preso) 

não menciona S.E.

16 SIM 2116239-63.2017.8.26.0000 03/08/2017 ANTES HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Viviane De Almeida 
Barbosa 

Não informado Guarulhos Interior V Manutenção risco para ordem pública; faculdade do julgador; 
residência foi local do crime 

não menciona S.E.

17 SIM 2133861-58.2017.8.26.0000 03/08/2017 ANTES HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Fernanda Daniela 
Rodrigues 

Não concessão Conchas Interior III Manutenção faculdade do julgador; residência foi local do crime; 
risco para ordem pública 

não menciona S.E.

18 SIM 0033007-90.2017.8.26.0000 07/08/2017 ANTES HC 35, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ana Cristina De Souza 
Soares 

Não concessão Capão Bonito Interior V Manutenção risco para ordem pública; imprescindibilidade dos 
cuidados não comprovada

não menciona S.E.

19 SIM 2118253-20.2017.8.26.0000 08/08/2017 ANTES HC 2, L.12850/13 Organização criminosa Homem Acórdão Shirlei Cardozo Dos 
Santos Silva 

Não concessão São Paulo Capital V Manutenção risco para ordem pública; imprescindibilidade dos 
cuidados não comprovada; faculdade do julgador 

não menciona S.E.

20 SIM 2125958-69.2017.8.26.0000 08/08/2017 ANTES HC 33, caput + 34, caput + 35, 
caput, L.11343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Tatiane Becker Dos 
Santos 

Não concessão São Paulo Capital V Manutenção risco para ordem pública; imprescindibilidade dos 
cuidados não comprovada; faculdade do julgador 

não menciona S.E.

21 SIM 2127377-27.2017.8.26.0000 10/08/2017 ANTES HC 33, caput + 35, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Talita Ferreira Da Costa Não concessão Bastos Interior III Manutenção risco para ordem pública; faculdade do julgador; 
imprescindibilidade dos cuidados não comprovada

não menciona S.E.

22 SIM 2141113-15.2017.8.26.0000 10/08/2017 ANTES HC 312, c/c 298 e 299, CP 
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Liliane Bernardo Rios Não concessão Cajamar Interior V Manutenção

risco para ordem pública; risco para a instrução 
criminal; imprescindibilidade dos cuidados não 
comprovada; risco de evasão do distrito da culpa

não menciona S.E.

23 SIM 2135712-35.2017.8.26.0000 10/08/2017 ANTES HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Paula Benedita Ramos 
Da Silva Bento 

Não concessão Botucatu Interior V Manutenção risco para ordem pública; imprescindibilidade dos 
cuidados não comprovada; faculdade do julgador

não menciona S.E.

24 SIM 2106741-40.2017.8.26.0000 15/08/2017 ANTES HC 180, caput, CP 
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Josiande Fernandes 

Amorim 
Não concessão Garça Interior V Manutenção risco para ordem pública; imprenscindibilidade dos 

cuidados não comprovada
não menciona S.E.

25 SIM 2113200-58.2017.8.26.0000 15/08/2017 ANTES HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Sueli Aparecida Moreira Não concessão Bauru Interior III V Manutenção
risco para ordem pública; imprescindibilidade dos 
cuidados não comprovada; faculdade do julgador; 
periculosidade do agente

não menciona S.E.

26 NÃO 2123374-29.2017.8.26.0000 15/08/2017 ANTES O acusado é homem
27 NÃO 2137562-27.2017.8.26.0000 15/08/2017 ANTES O acusado é homem

28 SIM 2135190-08.2017.8.26.0000 15/08/2017 ANTES HC 33, caput + 35, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Larissa Aparecida Oloco Não concessão Ipuã Interior III IV V Manutenção

risco para ordem pública; hipóteses não foram 
comprovadas; faculdade do julgador; "ressaltando-
se, inclusive, que a condição da paciente de 
gestante e mãe de menor de idade não a impediu, 
em tese, de participar da prática de delito tão 
grave."

não menciona S.E.

29 NÃO 2116641-47.2017.8.26.0000 15/08/2017 ANTES O acusado é homem

30 SIM 2107257-60.2017.8.26.0000 15/08/2017 ANTES HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Fabiane Cristina De 
Souza

Não concessão Itapevi Interior III V Manutenção faculdade do julgador; risco para ordem pública não menciona S.E.

31 SIM 2127308-92.2017.8.26.0000 15/08/2017 ANTES HC 121, §2º, I e IV, CP Homicídio Homem Acórdão Erika Daiane Chaves Não concessão São Paulo Capital V Manutenção

risco para ordem pública; grau elevado de 
periculosidade; faculdade do julgador; crime grave 
ou violento; mulher representa ameaça contínua, 
em atenção ao melhor interesse do filho(s)

não menciona S.E.

32 SIM 2113483-81.2017.8.26.0000 15/08/2017 ANTES HC 33, caput + 35, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Karen Cristina Dos 
Santos 

Não concessão São José dos Campos Interior V Manutenção risco para ordem pública; faculdade do julgador não menciona S.E.

33 SIM 2115998-89.2017.8.26.0000 16/08/2017 ANTES HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ana Paula Mendes Não concessão São José do Rio Preto Interior V Manutenção
risco para a ordem pública; ré reincidente; delito 
ocorria na própria residência, assim prisão 
domiciliar mostra-se inviável 

não menciona S.E.

34 SIM 2126498-20.2017.8.26.0000 16/08/2017 ANTES HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Thainara Pereira Ramos Não concessão São Paulo Capital V Manutenção
risco para ordem pública; faculdade do julgador; 
imprescindibilidade dos cuidados não comprovada; 
risco de reincidência

não menciona S.E.

35 SIM 2124717-60.2017.8.26.0000 16/08/2017 ANTES HC 33, caput + 40, III, VI + 35, 
caput + 40, III, VI,  L.11343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Isadora De Almeida 
Pereira

Não concessão Campinas Interior III V Manutenção
nada nos autos indica que o direito da presa 
permanecer com sua filha no período de 
aleitamento não tenha sido observado 

não menciona S.E.

36 NÃO 0023690-46.2015.8.26.0224 17/08/2017 ANTES O acusado é homem
37 NÃO 2128233-88.2017.8.26.0000 17/08/2017 ANTES O acusado é homem

38 SIM 2147457-12.2017.8.26.0000 23/08/2017 ANTES HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Karen Ramalho Da Silva Não concessão São Paulo Capital V Substituição é cabível. não menciona S.E.

39 SIM 2128760-40.2017.8.26.0000 23/08/2017 ANTES HC 157, §2, I e II, CP Roubo / extorsão Homem Acórdão Leticia Gomes Afonso Não concessão Praia Grande Interior III Manutenção
grau elevado de periculosidade; risco para ordem 
pública; imprescindibilidade dos cuidados não 
comprovada

não menciona S.E.

40 SIM 2130076-88.2017.8.26.0000 23/08/2017 ANTES HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Mariana Silva Januário Não concessão Araçatuba Interior V Manutenção risco para ordem pública; imprescindibilidade dos 
cuidados não comprovada 

não menciona S.E.

41 SIM 2145621-04.2017.8.26.0000 24/08/2017 ANTES HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Mariana Da Silva Lima Não concessão São Paulo Capital V Substituição

282, I e II; 315; 318, V (CPP); HC n° 410.616/SP, 
6a Turma; preenche requisitos para obtenção do 
benefício ; "poderá" do art. 318 deve ser 
interpretado como "dever"

não menciona S.E.

42 SIM 2158676-22.2017.8.26.0000 24/08/2017 ANTES HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Luana Layane Serafim 
Silva

Não informado São Paulo Capital V Manutenção faculdade do julgador; imprescindibilidade dos 
cuidados não comprovada

não menciona S.E.

43 SIM 2129705-27.2017.8.26.0000 24/08/2017 ANTES HC 157, §2, II Roubo / extorsão Homem Acórdão Micaeli De Jesus 
Marques

Não concessão Embu das Artes Interior III Manutenção
grau elevado de periculosidade; risco para ordem 
pública; imprescindibilidade dos cuidados não 
comprovada

não menciona S.E.
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44 NÃO 2129466-23.2017.8.26.0000 29/08/2017 ANTES O acusado é homem
45 NÃO 2135969-60.2017.8.26.0000 29/08/2017 ANTES O acusado é homem
46 NÃO 2145768-30.2017.8.26.0000 29/08/2017 ANTES O acusado é homem

47 SIM 0017395-95.2016.8.26.0502 29/08/2017 ANTES Agravo 250, § 1º, inciso II, alínea “b Outros crimes com violência Homem Acórdão Kátia Lúcia Beserra Dos 
Santos

Não concessão São Paulo Capital III V Manutenção
como a pena é definitiva em regime fechado, não 
possui amparo legal o pedido de cumprimento de 
pena em prisão domiciliar

não menciona S.E.

48 SIM 2153043-30.2017.8.26.0000 29/08/2017 ANTES HC 33, caput, da Lei nº 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Bruna Karolina Kraveiro 
Dos Santos

Não concessão Campinas Interior III Manutenção Supressão de instância não menciona S.E.

49 SIM 0001460-21.2015.8.26.0673 29/08/2017 ANTES Apelação 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Aline Araujo De 
Albuquerque

Não informado Flórida Paulista Interior V Manutenção

"a ré demonstra grau de culpabilidade superior 
àquele considerado como próprio do tipo penal em 
que sua conduta é enquadrada, visto que detinha 
alta quantidade de drogas"; "montante apenatório 
impediria a substituição da reclusiva por restritivas 
de direitos"

não menciona S.E.

50 SIM 2129251-47.2017.8.26.0000 30/08/2017 ANTES HC 33, L. 11.343 + 35, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Camila Lucia Lopes 
Ferreira

Não concessão Pacaembu Interior III Manutenção
paciente não sofre tratamento indigino; garantia da 
ordem pública; Escolha do juiz de conceder a 
substituição; 

não menciona S.E.

51 SIM 2152686-50.2017.8.26.0000 30/08/2017 ANTES HC L. 12.850 Organização criminosa Homem Acórdão Juliana Claudina Dos 
Santos Conttini

Não concessão Presidente Vanceslau Interior V Manutenção Não há notícia de piora na subsistência dos filhos, e 
a maternidade não pode implicar em impunidade.

não menciona S.E.

52 SIM 2124373-79.2017.8.26.0000 31/08/2017 ANTES Outros 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Elisangela Artero de 
Noronha

Não informado Itararé Interior V Manutenção não há comprovação de dependência dos filhos; não menciona S.E.

53 NÃO 2130043-98.2017.8.26.0000 31/08/2017 ANTES O acusado é homem

54 SIM 2150797-61.2017.8.26.0000 31/08/2017 ANTES HC 33 L. 11.343/06. Lei de Tóxicos Homem Acórdão Janaina De Andrade 
Souza

Não concessão Sumaré Interior III Manutenção
O art.318 só deve ser aplicado em situações 
extremas ("imprescindível"), o qual não parece o 
caso.

não menciona S.E.

55 NÃO 2152910-85.2017.8.26.0000 05/09/2017 ANTES O acusado é homem

56 SIM 2163546-13.2017.8.26.0000 05/09/2017 ANTES HC art. 33, caput, c.c. art. 40, III, L. 
11.343/2006

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Luzia Neuza Do 
Nascimento Almeida

Não informado Flórida Paulista Interior III Manutenção não fez prova de que teria pleiteado, perante o 
Juízo Criminal, a concessão de prisão domiciliar.

não menciona S.E.

57 SIM 0007292-18.2016.8.26.0635 05/09/2017 ANTES Apelação o 157, §2º, I e II Roubo / extorsão Homem Acórdão Elisabete De Oliveira 
Gomes 

Não concessão São Paulo Capital V Manutenção não há prova de que as crianças dependam 
diretamente da apelante

não menciona S.E.

58 SIM 2151941-70.2017.8.26.0000 06/09/2017 ANTES HC Não informado Não informado Homem Acórdão

Juliana Claudina Dos 
Santos Conttini; Priscila 
Ambiel Julian; Vanila 
Gonçalves

Não concessão Presidente Vanceslau Interior V Manutenção Não há notícia de piora na subsistência dos filhos, e 
a maternidade não pode implicar em impunidade.

não menciona S.E.

59 SIM 0000284-04.2016.8.26.0598 13/09/2017 ANTES Apelação Tráfico Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ana Claudia Solante De 
Lima

Não concessão Jaú Interior V Manutenção
confirmaçãoo da condenação em 2º grau; não 
comprovação inequívoca da necessidade de prisão 
domiciliar

não menciona S.E.

60 SIM 0036604-67.2017.8.26.0000 13/09/2017 ANTES HC 33, caput e 35, L. 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Edilaine Cristina Verde Não concessão Piracicaba Interior V Substituição

" imprescindibilidade aos
cuidados dos filhos menores de 12 anos de idade, 
porquanto o
rompimento prematuro do convívio com a mãe ser-
lhes-á
prejudicial, violando seus direitos mais 
fundamentais, assegurados
constitucionalmente, dentre os quais o direito à 
vida, à integridade física e mental e à convivência 
familiar, além da violação a um dos
fundamentos primordiais da República Brasileira, 
qual seja, a
dignidade da pessoa humana, inserta no artigo 1º, 
inciso III, da
Carta Magna(...)No mais, espera-se que a inserção 
em prisão domiciliar,
inspire essa mãe a adotar novos valores morais, 
para que possa
melhor gerir suas vidas, e proporcionar aos 
pequenos filhos uma
vida digna"

não menciona S.E.

61 SIM 2158456-24.2017.8.26.0000 13/09/2017 ANTES HC 33, “caput”, e 35, “caput”, L. 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jessica Pamela De Assis 
Silva

Não informado Barretos Interior V Manutenção paciente era usuária de drogas e se prostituia, 
sendo sua mãe a responsável por cuidar dos filhos.

não menciona S.E.

62 SIM 0002898-11.2015.8.26.0050 14/09/2017 ANTES Apelação 33, caput, e 35, L. 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão
Cícero Marcos Silva De 
Souza E Aliene Oliveira 
De Santana De Souza

Não concessão São Paulo Capital V Manutenção

a hipótese dos autos indica ser incompatível a 
prisão domiciliar com o acautelamento da ordem 
pública e da aplicação da lei penal.

não menciona S.E.

63 SIM 2143052-30.2017.8.26.0000 14/09/2017 ANTES HC 157, § 2º, I, CP Roubo / extorsão Homem Acórdão Jaine Santos Nascimento Não informado São Paulo Capital V Manutenção crime mostra que ela não deveria ficar com o filho 
devido ao "modus vivendi"

não menciona S.E.

64 SIM 2155122-79.2017.8.26.0000 14/09/2017 ANTES HC 33, caput, da Lei n° 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Arianne De Oliveira 
Henrique

Não concessão Limeira Interior III V Manutenção

a paciente não se encontrava com a filha na hora 
do crime, logo não é essencial ao seu cuidado; e o 
presídio em que se encontra é adequado à 
mamentação nos primeiros 6 meses.

não menciona S.E.

65 SIM 0011626-95.2016.8.26.0635 14/09/2017 ANTES Apelação 157, § 2º, II, CP Roubo / extorsão Homem Acórdão Jennifer Stefania Tenorio 
Cabral

Não concessão São Paulo Capital III Manutenção

Ilícito penal grave e periculosidade da apelante 
requerem "punição mais severa e efetiva". Além de 
não ter se demonstrado imprescindível aos 
cuidados dos filhos (MESMO UM TENDO MENOS 
DE 8 MESES)

não menciona S.E.

66 NÃO 2133791-41.2017.8.26.0000 14/09/2017 ANTES O acusado é homem

67 SIM 2154288-76.2017.8.26.0000 18/09/2017 ANTES HC 157, § 2,II,V, CP Roubo / extorsão Homem Acórdão Diane Dos Santos Ramos Não concessão São Paulo Capital III IV Manutenção ausência de imprenscibilidade da presença da mãe não menciona S.E.

68 NÃO 2158576-67.2017.8.26.0000 18/09/2017 ANTES Art. 318 não aplicável

69 SIM 2154331-13.2017.8.26.0000 20/09/2017 ANTES HC
171, caput + 288, caput + 297, 
caput + 304, caput + 
307,caput, CP

Furtos, estelionatos e outros 
crimes sem violência

Homem Acórdão Fabiana Santos Queiroz Não concessão Santa Isabel Interior V Manutenção Escolha do juiz de conceder a substituição; 
reincidência

não menciona S.E.

70 NÃO 2152476-96.2017.8.26.0000 20/09/2017 ANTES Pedido prejudicado

71 SIM 2166546-21.2017.8.26.0000 21/09/2017 ANTES HC 157 Roubo / extorsão Homem Acórdão Carina Gisele Bernardes Não informado São Paulo Capital V Manutenção
mãe como má influência para os filhos; 
Periculosidade da conduta do agente; Escolha do 
juiz de conceder a substituição; 

não menciona S.E.

72 SIM 9000784-72.2017.8.26.0050 21/09/2017 ANTES Agravo 157 Roubo / extorsão Homem Acórdão Cintia Dos Santos Amaro Concessão São Paulo Capital V Substituição preenchidos os requisitos não menciona S.E.

73 SIM 2166358-28.2017.8.26.0000 21/09/2017 ANTES HC 33,+ 35, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Thainara Francine De 
Campos

Não concessão Limeira Interior V Manutenção garantia da ordem pública; Escolha do juiz de 
conceder a substituição; 

não menciona S.E.

74 SIM 0000880- 92.2016.8.26.0628 25/09/2017 ANTES Agravo 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Amanda Gabriela De 
Souza Nascimento

Não informado Itapecerica da Serra Interior V Manutenção Escolha do juiz de conceder a substituição; não menciona S.E.

75 SIM 2178021-71.2017.8.26.0000 26/09/2017 ANTES HC 155, §4, II
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Livia Carnicer Sacoman Não informado São Paulo Capital

NÃO 
ESPECIFICAD

O
Manutenção Escolha do juiz de conceder a substituição; não menciona S.E.

76 SIM 2161430-34.2017.8.26.0000 26/09/2017 ANTES HC 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Deise De Oliveira Silva Não concessão São Paulo Capital
NÃO 

ESPECIFICAD
O

Manutenção
Escolha do juiz de conceder a substituição; Lar não 
saudável para criação; segurança e interesses do 
menor prejudicados

não menciona S.E.

77 NÃO 2140605-69.2017.8.26.0000 26/09/2017 ANTES O acusado é homem
78 NÃO 2156344-82.2017.8.26.0000 26/09/2017 ANTES O acusado é homem

79 SIM 2155573-07.2017.8.26.0000 26/09/2017 ANTES HC 157, §2, I,II Roubo / extorsão Homem Acórdão Stephane Mercado 
Valente

Não concessão São Bernardo do Campo Interior IV Manutenção Periculosidade da conduta do agente; Escolha do 
juiz de conceder a substituição; 

não menciona S.E.

80 SIM 2143460-21.2017.8.26.0000 26/09/2017 ANTES HC L. 10.826 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Elaine Cristina Da Silva 
Oliveira

Não concessão Duartina Interior V Manutenção Periculosidade da conduta do agente; Escolha do 
juiz de conceder a substituição; 

não menciona S.E.
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81 SIM 2118845-64.2017.8.26.0000 27/09/2017 ANTES HC 155, §5º + 288, caput + 69, 
caput

Furtos, estelionatos e outros 
crimes sem violência

Homem Acórdão Ludmila Arantes De Sá Não concessão Jales Interior V Manutenção abalo a ordem pública; prisão domiciliar inviável não menciona S.E.

82 SIM 2158589-66.2017.8.26.0000 27/09/2017 ANTES HC 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Luana Ruivo Pinheiro. Não concessão Itapetininga Interior IV V Manutenção filha está sob cuidados dos avós; faculdade do juiz; não menciona S.E.

83 SIM 2167392-38.2017.8.26.0000 27/09/2017 ANTES HC 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Priscila Ferreira 
Gonçalves

Não concessão Adamantina Interior IV V Substituição filho menor que necessita de seus cuidados; 
gestante; gravidez de alto risco

não menciona S.E.

84 SIM 2154620-43.2017.8.26.0000 27/09/2017 ANTES HC 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Priscila Ferreira 
Gonçalves

Não concessão Adamantina Interior IV V Substituição filho menor que necessita de seus cuidados; 
gestante; gravidez de alto risco

não menciona S.E.

85 SIM 2141113-15.2017.8.26.0000 28/09/2017 ANTES Outros 312
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Liliane Bernardo Rios Da 

Silv
Não informado Cajamar Interior

NÃO 
ESPECIFICAD

O
Manutenção

ausência de imprenscibilidade da presença da mãe; 
Periculosidade da conduta do agente; perigo para a 
ordem pública

não menciona S.E.

86 SIM 2170905-14.2017.8.26.0000 28/09/2017 ANTES HC 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jéssica Aparecida De 
Barros

Não informado Sorocaba Interior
NÃO 

ESPECIFICAD
O

Manutenção Escolha do juiz de conceder a substituição; perigo 
para a ordem pública

não menciona S.E.

87 SIM 0003123-35.2017.8.26.0996 28/09/2017 ANTES Agravo 158 Roubo / extorsão Homem Acórdão Mayara Santos De 
Oliveira

Não concessão Presidente Prudente Interior III V Manutenção ausência de imprenscibilidade da presença da mãe; 
Escolha do juiz de conceder a substituição; 

não menciona S.E.

88 SIM 2169025-84.2017.8.26.0000 28/09/2017 ANTES HC 158 Roubo / extorsão Homem Acórdão Maria Ines Leme Não concessão Tatuí Interior
NÃO 

ESPECIFICAD
O

Manutenção Escolha do juiz de conceder a substituição; 
reincidência; razoabilidade da aplicação da norma

não menciona S.E.

89 SIM 2166680-48.2017.8.26.0000 28/09/2017 ANTES HC 33, L. 11.343 + 35, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Fernanda Carvalho 
Bitencourt

Não concessão Andradina Interior V Manutenção Escolha do juiz de conceder a substituição; não menciona S.E.

90 SIM 0003393-08.2017.8.26.0625 28/09/2017 ANTES Apelação 33, L. 11.343 Lei de Tóxicos Mulher Acórdão Flávia Mara Rodrigues Não concessão Taubaté Interior III V Manutenção Garantia da ordem pública não menciona S.E.

91 SIM 0043010-07.2017.8.26.0000 02/10/2017 ANTES HC 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Larissa Aparecida 
Pavinato Silveira

Não concessão Itapira Interior V Manutenção faculdade do juiz; a criança está sob custódia do 
pai; não é imprescindível

não menciona S.E.

92 SIM 2159556-14.2017.8.26.0000 04/10/2017 ANTES HC 121 Homicídio Homem Acórdão Cláudia Aparecida 
Morais

Não concessão São José dos Campos Interior V Manutenção 318, V não é recomendável/ cabível ao caso; não menciona S.E.

93 SIM 2173845-49.2017.8.26.0000 05/10/2017 ANTES HC 33, caput, L.11.343/06 + 35, 
caput, L.11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Paloma Barbosa Da Silva Não concessão Itanhaém Interior V Manutenção crime grave; faculdade do juiz; presença não 
essencial para os filhos

não menciona S.E.

94 NÃO 0002094-88.2015.8.26.0229 10/10/2017 ANTES Não se trata de pedido de prisão domiciliar

95 SIM 0000894-96.2014.8.26.0547 10/10/2017 ANTES Apelação 137, caput Outros crimes com violência Homem Acórdão Francismara Cristina 
Lopes

Não concessãoSanta Rita do Passa QuatroInterior IV Manutenção crime doloso cometido mediante violência À 
pessoa; crime grave

não menciona S.E.

96 NÃO 2172942-14.2017.8.26.0000 17/10/2017 ANTES O acusado é homem

97 SIM 2174928-03.2017.8.26.0000 17/10/2017 ANTES HC 33, L. 11.343/2006 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Cintia Aparecida Brito 
Silva

Não concessão Barueri Interior V Manutenção

jurisprudência STF, HC 93229, Rel. Min. Carmen 
Lúcia, 01/04/2008; "coloção em liberdade dar-se-ia 
em grave prejuízo à sociedade"; art. 318 só é 
cabível quando demonstratada a ocorrência das 
situações mencionadas, não sendo o benefício 
obrigatório ou exigível apenas pelo fato de ser mãe 
de criança menor de 12 anos; HC nº 
358.479/SP/2016; 

não menciona S.E.

98 SIM 2148744-10.2017.8.26.0000 17/10/2017 ANTES HC 33, L. 11.343/2006 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Sandra Olimpia Não concessão Penápolis Interior V Manutenção

benefício não se revela de aplicação obrigatória; 
condição de mãe não impediu a prática de crime 
tão grave; STJ HC nº 358.479/SP/2016; não há 
violação de isnomia pela corré (priscila) 
permanecer em liberdade dada a situação fático-
processual bem diversa; STJ HC nº 
264.146/SP/2014; (HC 281.194/MS/2014

não menciona S.E.

99 SIM 2178154-16.2017.8.26.0000 18/10/2017 ANTES HC 16, caput, pr. ú., III, L. 
10.826/03

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Fernanda Caroline 
Fabretti De Lima Araujo

Não concessão Jacupiranga Interior III V Manutenção

STF, HC 69.419/MS; STF, HC 72.865-1/SP; RHC 
20024/PR/2006; art. 318 contempla a possibilidade 
a ser determinada pelo juiz, que, no caso, 
considerou que a criança nao se encontra 
desamparada, já que está sob os cuidados da avó 
materna 

não menciona S.E.

100 SIM 2174217-95.2017.8.26.0000 19/10/2017 ANTES HC 33, caput, L. 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Graciele Da Silva 
Coimbra

Não concessão Lucélia Interior IV V Manutenção

"intranquilidade para o seio da comunidade", 
garantia da ordem pública, possui passagens 
anteriores pela polícia, sua colocação em liberdader 
dar-se-ia em grave prejuízo à sociedade", art. 318, 
verbo "poderá", STJ, RHC n 73693/2016; STF, HC 
95-474/SP/2009, STF - HC 112642/2012; STJ HC 
186369/MG; cita NUCCI; STJ HC 351.886/RS/2016;

não menciona S.E.

101 SIM 2173943-34.2017.8.26.0000 19/10/2017 ANTES HC 33, caput + 35, capu (L. 
11.343/06)

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ana Paula Maria Dos 
Santos

Não concessão Suzano Interior V Manutenção

"a paciente falhou em demonstrar nos autos ser 
indispensável aos vuidados da filha, não lhe dando 
a condição de mãe"; jurisprudência, STF, HC n. 
134.734/SP, regras de bangkok

não menciona S.E.

102 SIM 2196851-85.2017.8.26.0000 19/10/2017 ANTES HC 148, p. 2º, CP + 136, caput, CP 
+ 99, caput, Lei n 10.741/2003

Outros crimes com violência Homem Acórdão Monica Garcia De 
Oliveira

não informado Jarinu Interior V Manutenção

art. 318 não comporta interpretação meramente 
literal, mas teleológica; decisão anterior da Câmara, 
HC n.º 20758-52.2016.8.26.0000; prova do grau de 
desamparo da filha não é suficiente; 

não menciona S.E.

103 SIM 2180425-95.2017.8.26.0000 19/10/2017 ANTES HC 33, Lei n. 11.343/2006 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jaine Alves Neves não informado Presidente Prudente Interior V Manutenção

garantia de ordem pública, uso do termo "poderá" 
no art. 318; "o seu próprio modus vivendi 
desaconselha não só a sua vida em sociedade - 
mas, em especial, a convivência com sua filha, 
ainda criança -, coisa que a desejada prisão 
domiciliar desvigiada permitiria"

não menciona S.E.

104 SIM 0004253-06.2013.8.26.0348 19/10/2017 ANTES Outros 33, Lei n. 11.343/2006 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Pamela Jessica 
Gonçalves

não informado Mauá Interior V Manutenção

jurisprudência do STF, Ag.Rg.-EDcl. n. 1812/2000; 
AP 516 ED / DF/2013; doutrina Carlos 
MAXIMILIANO; STF ARE 822099 AgR-ED / 
DF/2015

não menciona S.E.

105 SIM 2186879-91.2017.8.26.0000 19/10/2017 ANTES HC 33, caput  + 35, caput, L. 
11.343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Andreia Cristina Da Silva Não concessão Rancharia Interior V Manutenção

"simples alegação de possuir filhos menoresde 12 
anos e neto menor de 6 anos, ambos necessitando 
de seu cuidado, não permite, por si só, a concessão 
(...) seu desprearo como mãe e av[o, justificando 
que não fiquem as crianças à mercê de pessoa 
talhada para o crime"; perigo à paz pública; STF HC 
nº 118.345-SC/2014; jurisprudência da Câmara, HC 
n° 2004086-24.2016.8.26.0000/2016

não menciona S.E.

106 SIM 2165276-59.2017.8.26.0000 23/10/2017 ANTES HC 155, CP
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Simone Aparecida Dos 

Santos 
Não concessão Guarulhos Interior V Manutenção

"não há que se falar na substituição de prisão 
preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, 
VVI, CPP, porquanto, embora a paciente alegue ter 
4 filhos (8, 12, 14 e 19 anos), inexiste comprovação 
de que a presença da paciente seja indispensável 
para os cuidados destes ou a impossibilidade de 
que tais cuidados sejam exercidos por outros 
familiares, até porque foi a avó materna que 
compareceu à DP para pleitear a liberdade 
provisória", prisão preventiva legal e adequada, 
garantia da ordem pública

não menciona S.E.

107 NÃO 2181204-50.2017.8.26.0000 24/10/2017 ANTES O acusado é homem
108 NÃO 2196213-52.2017.8.26.0000 24/10/2017 ANTES O acusado é homem

109 SIM 2175131-62.2017.8.26.0000 26/10/2017 ANTES HC 2o, Lei n. 12.850/13 + 1o, Lei 
n. 9.613/98

Organização criminosa Homem Acórdão Iris Maria De Lima Da 
Silva

Não concessão Araraquara Interior V Manutenção

garantia da ordem pública, "é perfeitamente factível 
que as crianças recebam cuidados de outras 
pessoas e familiares, de modo a não 
permanecerem desamparadas", Manual do prof. 
Renato Brasileiro

não menciona S.E.
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110 SIM 2181598-57.2017.8.26.0000 26/10/2017 ANTES HC 33, caput, Lei n. 11.343/2006 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ariane Cristina Luterio 
Ferreira

Não concessão Agudos Interior III V Manutenção

liberdade provisória - decisão do tribunal (Mandato 
de segurança, n 2065027-03.2017.8.26.0000), HC 
n. 167.044-3/94, HC n. 141.429-3/93, HC n. 
305.341-3/00, HC 363473-7/00, HC n. 270.522/95), 
art. 318 "não é uma interpretação meramente literal, 
mas teleológica.", decisão do tribunal, HC n. 20758-
52.2016.8.26.0000,

não menciona S.E.

111 SIM 2182302-70.2017.8.26.0000 26/10/2017 ANTES HC 33, caput, Lei n. 11343/06 + 
29, CP

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Patricia Ribeiro Não concessão Campinas Interior V Manutenção

paciente não comprovou ser imprescindível aos 
cuidados especiais dos filhos, STJ, HC 
351.494/SP/2016, STJ HC 265.149/MG/2013, STJ, 
HC 199695 / MS/2013, STJ, HC
267.006/SP/2013

não menciona S.E.

112 NÃO 2183506-52.2017.8.26.0000 31/10/2017 ANTES O acusado é homem

113 SIM 2194597-42.2017.8.26.0000 08/11/2017 ANTES HC 157, caput, CP Roubo / extorsão Homem Acórdão Gislene Da Silva Valério Não concessão Peruíbe Interior V Manutenção

crime extremamente grave, com pena superior a 4 
anos; ordem pública; maternidade por si só não 
constitui motivo para conversão; cita decisão antiga 
do próprio tribunal (HC 2131974-
73.2016.8.26.0000, 03/08/16); e de outro tribunal 
(HC º 2086719-
92.2016.8.26.0000, 04/08/16)

não menciona S.E.

114 SIM 2184368-23.2017.8.26.0000 09/11/2017 ANTES HC 33 ,"caput", da Lei nº 11.343 
/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Diline Firmino Não concessão Mirandópolis Interior III V Manutenção
presença da paciente não representa benefício aos 
filhos (drogas e violência), além de não ser 
imprescindível.

não menciona S.E.

115 SIM 2199770-47.2017.8.26.0000 09/11/2017 ANTES HC 33, "caput", da Lei n. 
11.343/08

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jessica Ramoniele Dos 
Santos Prates

Não concessão Limeira Interior III Manutenção Crime comparado a hediondo, proteção da ordem 
pública.

não menciona S.E.

116 SIM 2190297-37.2017.8.26.0000 09/11/2017 ANTES HC 304 + 298, caput; e art. 355, 
caput

Furtos, estelionatos e outros 
crimes sem violência

Homem Acórdão Julia Voltolini Caparroz Não concessão Santa Fé do Sul Interior V Substituição
Tem de se cumprir a lei ordinária. Além disso, no 
caso não há consequência negativa suficiente que 
justifique a denegação do HC

não menciona S.E.

117 SIM 2198150-97.2017.8.26.0000 09/11/2017 ANTES HC 33, caput + 35, caput (Lei n. 
11.343/06)

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Laysa Moraes Dos 
Santos Barbosa

Não concessão São Paulo Capital V Manutenção

Nítida presença dos requisitos da custódia cautelar; 
"fato de a paciente ser mãe de uma criança de 
pouca idade não lhe confere, ipso facto, o direito à 
prisão preventiva domiciliar, cuja concessão está 
confiada(...)à prudente avaliação do magistrado"; 
diccção poderá ; cita PACELLI, FISCHER, NUCCI e 
DE LIMA

não menciona S.E.

118 NÃO 2212767-62.2017.8.26.0000 14/11/2017 ANTES O acusado é homem

119 SIM 2211612-24.2017.8.26.0000 14/11/2017 ANTES HC 33, "caput", da Lei n. 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Mauro Celso De Freitas 
Da Silva

Não concessão Itajobi Interior III Manutenção além de ser uma faculdade do magistrado, não 
cabe porque o crime é considerado muito grave.

não menciona S.E.

120 NÃO 2174010-96.2017.8.26.0000 14/11/2017 ANTES Pedido prejudicado
121 NÃO 2195475-64.2017.8.26.0000 14/11/2017 ANTES O acusado é homem
122 NÃO 2198879-26.2017.8.26.0000 14/11/2017 ANTES O acusado é homem

123 SIM 2183569-77.2017.8.26.0000 16/11/2017 ANTES HC 33,“caput”, c.c. e 40, inciso III - 
Lei 11343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Geisbele Imaculada Da 
Silva

Não concessão Assis Interior V Manutenção crime equiparado aos hediondos, a desmerecer 
qualquer tratamento ameno.

não menciona S.E.

124 SIM 0049238-95.2017.8.26.0000 22/11/2017 ANTES HC 33 , caput, da Lei n 11.343 /06. Lei de Tóxicos Homem Acórdão Priscila Da Rocha Souza Não concessão Matão Interior IV V Manutenção

a aplicação do 318 não é recomendada porque a 
gestação não a impediu de cometer o crime, nem o 
filho menor de 12 anos serviu de "freio".Além disso, 
não há provas de que a filha esteja abandonada.

não menciona S.E.

125 SIM 2193816-20.2017.8.26.0000 22/11/2017 ANTES HC 33 ,"caput", da Lei nº 11.343 
/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Abigail Lima Flores Concessão São Paulo Capital III IV V Manutenção não há perigo nem para a filha nem há infração das 
regras de bangkok

não menciona S.E.

126 SIM 2184446-17.2017.8.26.0000 23/11/2017 ANTES HC  33 ,"caput", da Lei nº 11.343 
/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Iramaya Cristina 
Fortunato

Não concessão Limeira Interior V Manutenção
faculdade do julgador, em razão do caso concreto. 
Alta periculosidade e insensibilidade penal do 
agente que pratica a conduta.

não menciona S.E.

127 SIM 2187974-59.2017.8.26.0000 23/11/2017 ANTES HC 33, “caput”, e 35, Lei nº 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jéssica Laine De Freitas 
Martins

Não informado Pompéia Interior III Manutenção
a prisão da paciente é imprescindível para a 
manutenção da ordem pública para a garantia da 
eventual aplicação da lei penal

não menciona S.E.

128 SIM 2218806-75.2017.8.26.0000 23/11/2017 ANTES HC  33 ,"caput", da Lei nº 11.343 
/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão
Gislene Aparecida De 
Oliveira; Lurya De 
Moraes Liberato

Não informado São Paulo Capital III V Manutenção praticamente diz que não há necessidade de prisão 
domiciliar, que esta seria ineficiente.

não menciona S.E.

129 SIM 2210699-42.2017.8.26.0000 23/11/2017 ANTES HC 33 ,"caput", da Lei nº 11.343 
/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Divonete Santana De 
Melo

Não concessão Junqueirópolis Interior V Manutenção menores sob cuidados do pai e crime grave. não menciona S.E.

130 SIM 0049223-29.2017.8.26.0000 23/11/2017 ANTES HC 33 ,"caput", da Lei nº 11.343 
/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Cristina Soares 
Rodrigues

Não concessão São Pedro Interior III V Manutenção

"medida diversa da prisão seria claramente 
insuficiente e geraria sentimento de clara 
impunidade." apresenta, também, risco para os 
filhos, pois as drogas foram encontradas dentro de 
sua casa.

não menciona S.E.

131 SIM 0048643-96.2017.8.26.0000 28/11/2017 ANTES HC 33, § 4º, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Luciana Batista Da Cruz Não concessão Birigui Interior V Manutenção

Entende que o crime é grave porque age 
"destruindo lares e subjugando a
juventude". Entende que, em caso de aplicação 
apenas de prisão cautelar, há risco de provável 
continuidade do
exercício do tráfico. Diz que, como o número de 
drogas apreendidas era muito grande, deve-se 
desconsiderar as condições pessoais da paciente.

não menciona S.E.

132 SIM 2207982-57.2017.8.26.0000 28/11/2017 ANTES HC 33 , caput, da Lei n 11.343 /06. Lei de Tóxicos Homem Acórdão Renata Da Silva Couto Não concessão Presidente Epitácio Interior III Manutenção

por se tratar de crime hediondo (inafiançável), não 
se pode falar em Substituição da prisão preventiva 
(não se aplicaria o art.318). Diz, na verdade, que o 
art.318 não deve ser obrigatoriamente seguido, 
mas só caso seja imprescindível."POSSIBILIDADE" 
difere de "OBRIGATORIEDADE"

não menciona S.E.

133 SIM 2206020-96.2017.8.26.0000 28/11/2017 ANTES HC 33, caput, e 35, caput da lei nº 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Keila Thais Bonfim Não concessão Taboão da Serra Interior III Manutenção

"o delito de tráfico afeta de tal forma a ordem 
pública que, além de assemelhado aos hediondos, 
é considerado inafiançável e insusetível de sursis, 
graça, indulto e anistia", além de não haver provas 
da imprescindibilidade da paciente aos cuidados 
dos filhos

não menciona S.E.

134 NÃO 2168618-78.2017.8.26.0000 28/11/2017 ANTES O acusado é homem

135 SIM 2211881-63.2017.8.26.0000 29/11/2017 ANTES HC 33 , caput, L.11.343 + 35, 
caput, L.11.343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Andresa Augusto Ruiz Concessão Mauá Interior IV Substituição

Não há notícias de que a ré integre associação 
criminosa e, apenas para registro, pela paciente e 
pelas testemunhas de defesa foi consignado que a 
prática do crime se deu em razão de dificuldades 
financeiras e de uma dívida 

não menciona S.E.

136 SIM 2186247-65.2017.8.26.0000 29/11/2017 ANTES HC 155, §4º, IV, CP
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Maria Aparecida Da Silva Não concessão Guarulhos Interior V Manutenção

elementos probatórios colhidos são amplamente 
desfavoráveis, está comprovada a materialidade do 
crime; prisão em flagrante; reincidente em crime de 
furto qualificado; "poderá o juiz" não é obrigatório; 
TJSP, HC nº 2003727-40.2017.8.26.0000, 
22/03/2017

não menciona S.E.

137 SIM 2195791-77.2017.8.26.0000 30/11/2017 ANTES HC 33 , caput, L.11.343 + 35, 
caput, L.11.343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Laudicéia Castro Pereira Não concessão Bilac Interior V Manutenção ausência de imprenscibilidade da presença da mãe não menciona S.E.
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138 SIM 2206065-03.2017.8.26.0000 30/11/2017 ANTES HC 33 , caput, L.11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Larissa Alves Santos Não concessão São Paulo Capital III V Manutenção

para concessão da domiciliar não basta que a 
situação de fato se amolde às hipóteses previstas; 
Nucci, STF, HC nº 103.149; STF, HC nº 101.300, 
rel. Min. Ayres Britto; HC nº 103.378, rel. Min. 
Cármen Lúcia; HC nº 93.283, rel. Min. Eros Grau; 
STJ, HC nº 355.229

não menciona S.E.

139 NÃO 2199500-23.2017.8.26.0000 30/11/2017 ANTES O acusado é homem

140 SIM 2204636- 98.2017.8.26.0000 04/12/2017 ANTES HC 33 , caput, L.11.343 + 40, III, V,  
L.11.343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Victória Terra Vieira 
Machado

Não concessão Itapetininga Interior IV Manutenção

Diz que, segundo a jurisprudência do STF, sobre a 
primariedade da paciente, é sabido
que presentes circunstâncias que permitem a prisão 
preventiva, perdem
relevância predicados pessoais periféricos. Os 
cuidados médicos
especiais de que, eventualmente, venha necessitar 
a paciente poderão ser
prestados pela própria equipe médica do 
estabelecimento prisional, a teor do art.
14, § 3º, c.c. art. 2º, § único, ambos da Lei de 
Execução Pena

não menciona S.E.

141 NÃO 2201157-97.2017.8.26.0000 05/12/2017 ANTES O acusado é homem
142 NÃO 0001061-72.2014.8.26.0205 05/12/2017 ANTES O acusado é homem
143 NÃO 2215383-10.2017.8.26.0000 05/12/2017 ANTES O acusado é homem
144 NÃO 2204526-02.2017.8.26.0000 05/12/2017 ANTES O acusado é homem

145 SIM 2187129-27.2017.8.26.0000 06/12/2017 ANTES HC 33 , caput, L.11.343 + 40, III, V,  
L.11.343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão  Thainara Pereira Ramos Não concessão São Paulo Capital V Manutenção

A juiza diz que, em homenagem ao
Princípio da Homogeneidade das Prisões, e por 
não haver mudanças da prisão da
ré, deve-se negar o pedido. Cita jurisprudência do 
STJ e integra que apenas a ré ser primária, ter 
residência fixa e outras condições do gênero não 
justifica o Substituição da prisão.

não menciona S.E.

146 NÃO 0104569-77.2015.8.26.0050 06/12/2017 ANTES Art. 318 não aplicável

147 SIM 2216589-59.2017.8.26.0000 07/12/2017 ANTES HC 121, § 2 Homicídio Homem Acórdão Debora Vieira Dos 
Santos 

Não concessão Pedreira Interior III V Manutenção

O juiz diz que não bsta a comprovação de filho 
pequeno para que se aplique o 318. É a ideia de 
que o verbo poderá garante a discriscionaridade do 
juiz. Cita a doutrina de Nucci para embazar esse 
argumento. Seguindo o princípio da 
proporcionalidade, o caso é grave.

não menciona S.E.

148 SIM 2203046-86.2017.8.26.0000 07/12/2017 ANTES HC 33 , caput, L.11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jéssica Steffany Barrera Não concessão Franca Interior V Manutenção

Não há nos autos comprovante algum da 
imprescindibilidade de sua presença para a criação 
de seu filho. O Samuel está sendo cuidado pelos 
parentes. Cita jurisprudência do STJ. Paciente 
foragida

não menciona S.E.

149 SIM 2210544-39.2017.8.26.0000 12/12/2017 ANTES HC 33 , caput, L.11.343 + 35, 
caput, L.11.343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jessica De Oliveira Costa Não concessão Cotia Interior V Manutenção

Compreende a prisão como necessária para a 
garantia da ordem pública. série de indícios de que 
havia uma atividade criminosa organizada. Cita o 
STF para dizer que elementos como a primariedade 
da ré não têm significancia suficiente para o 
Substituição da pena. Certidão de nascimento não 
juntada

não menciona S.E.

150 NÃO 2203138-64.2017.8.26.0000 12/12/2017 ANTES O acusado é homem

151 SIM 2220649-75.2017.8.26.0000 12/12/2017 ANTES HC 33 , caput, L.11.343 + 35, 
caput, L.11.343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Maysa Aparecida Dos 
Santos Pedroso

Não concessão Itu Interior III V Manutenção

O fato de a ré possuir filhos menores de 12 anos 
não acarreta a
obrigatoriedade na concessão da prisão domiciliar 
e ela deve ser
avaliada no caso concreto. As condições da 
averiguada são
totalmente desfavoráveis em razão justamente da 
enorme
quantidade de droga e embalagens apreendidas, o 
que pode indicar
reiteração criminosa.”, não havendo que se falar, 
portanto, em
ausência de motivação concreta ou ofensa ao art. 
93, inciso IX, da
Constituição Federal. Cita jurisprudência do STJ e 
do STF.

não menciona S.E.

152 SIM 2215223-82.2017.8.26.0000 13/12/2017 ANTES HC 33, caput, L.11.343/2006 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Monise Franciele 
Colatrell

Não concessão  Taquaritinga Interior III Manutenção
prisão domiciliar não consiste em efeito automático 
da condição de maternidade.; crime grave; 
entregou o filho à avó para fugir; 

não menciona S.E.

153 SIM 2221369-42.2017.8.26.0000 13/12/2017 ANTES HC 33 , caput, L.11.343 Lei de Tóxicos Mulher Acórdão Magda Vieira Dos Santos Não concessão Hortolândia Interior V Manutenção

Não seria cabível outra medida cautelar, porque os 
delitos e suas reprecurssões foram 
demaisadamente graves. ,Não há informes de que 
a acusada reúna quaisquer das condições 
autorizadoras de prisão provisória domiciliar (art. 
318 do CPP). Não basta a simples alegação de que 
a presa possui filhos menores de 12 (doze) anos. 
Utilização da jurisprudência do STJ

não menciona S.E.

154 NÃO 2222868-61.2017.8.26.0000 14/12/2017 ANTES O acusado é homem

155 SIM 2205135-82.2017.8.26.0000 14/12/2017 ANTES HC 33 , caput, L.11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Maria De Fatima Da Silva 
De Oliveira

Não concessão Pacaembu Interior III V Manutenção

Jurisprudência Col. Pretório Excelso (HC
129.472/RJ; RHC 128.070/RJ; RHC 128.241/SC; 
HC 126.663/MG
HC 125296/PR). Entende que não basta a menção 
de existência de prole, no caso
guarda de infantes, para que automaticamente seja 
substituída a
prisão preventiva por domiciliar, mas é necessária a
comprovação da necessidade da mudança da 
medida processual, que não consta nos autos

não menciona S.E.

156 SIM 2228089-25.2017.8.26.0000 19/12/2017 ANTES HC 33 “caput”, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Leiliane Soares Siqueira Não concessão Limeira Interior V Manutenção

presença de pressuposto do art 318 é requisito 
mínimo, não suficiente para autorizar a substituição 
da custódia;não há dependência por parte dos 
filhos; crianças tem residência (avô)

não menciona S.E.

157 SIM 2247905-90.2017.8.26.0000 19/12/2017 ANTES HC 33 “caput”, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Tamires Da Silva Não informado São Paulo Capital V Manutenção 318 elenca uma faculdade do magistrado; crime 
grave; ameaça contínua; 

não menciona S.E.

158 SIM 2216811-27.2017.8.26.0000 19/12/2017 ANTES HC 129, "caput" + 250, "caput" + 
250, §1º, II, "a"

Outros crimes com violência Homem Acórdão Josimara Franco Dos 
Santos

Não concessão Avaré Interior V Manutenção

grantia de ordem pública; aplicação da lei penal 
deve ser garantida; primariedade é irrelevante stf 
RHC 125.457; art 318 é faculdade do juíz; crime 
grave; ameaça contínua;  

não menciona S.E.

159 SIM 2236750-90.2017.8.26.0000 18/01/2018 ANTES HC 33, caput, L.11.343/2006 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Dayanne Silva Dos 
Santos

Não informado Lucélia Interior V Manutenção Crime grave não menciona S.E.

160 SIM 2235444-86.2017.8.26.0000 18/01/2018 ANTES HC 33, caput, L.11.343/2006 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Tayna Santos Dutra Não informado Araraquara Interior V Manutenção
lei de tóxio veda a concessão de liberdade 
provisória para acusados de tráfico de droga; crime 
grave; 

não menciona S.E.
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161 SIM 2002208-93.2018.8.26.0000 23/01/2018 ANTES HC 121, §2º, II + 14, II Homicídio Homem Acórdão Paloma De Souza Da 
Silva

Não informado Pereira Barreto Interior V Manutenção

inexistência de documentação; crime grave; não 
bastan os requisitos do  318 para requisição 
automática; jurisprdência; ameaça contínua a 
sociedade; 

não menciona S.E.

162 SIM 2002717-24.2018.8.26.0000 23/01/2018 ANTES HC 33, "caput", L. 11.343/06 + 
309, "caput", CTB

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Elisângela Aparecida Da 
Hora

Não informado Guarulhos Interior IV V Manutenção Não foram comprovados os requisitos do 318; crime 
gravíssmo; ameaça contínua; crime grave

não menciona S.E.

163 NÃO 2217672-13.2017.8.26.0000 24/01/2018 ANTES O acusado é homem

164 SIM 2226186-52.2017.8.26.0000 24/01/2018 ANTES HC 33, caput (Lei n. 11.343/06) Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jaciane Joyce Da Silva Não concessão Mongaguá Interior V Manutenção
"art. 318, V, CPP (...) juiz poderá"; STJ RHC 
73914/SP, 20/10/2016; TJSP HC 2003727-40-
2017.8. (? cortado), 22/03/2017

não menciona S.E.

165 SIM 2218156-28.2017.8.26.0000 24/01/2018 ANTES HC 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Luana Ruivo Pinheiro Não informado Itapetininga Interior III IV V Manutenção

não há como conhecer da ordem impetrada em 
relação aos pedidos de alteração de regime 
prisional e substituição de penas porque o hc é 
remédio constitucional contra constrangimento 
ilegal evidente e que se revela indiscutível ao juiz, 
de maneira que é impossível discutir e deliberar 
sobre o acerto, ou não de sentença condenatória, 
muito menos revisão da pena lá imposta; crime do 
art 33 enseja prisão preventiva; incabível a 
substituição da prisão preventiva por outra medida 
cautelar, inclusive a prisão domiciliar prevista no art. 
318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, 
uma vez que a
maternidade e a condição de gestante, por si só, 
não constituem motivo para a conversão  

não menciona S.E.

166 SIM 2177001-45.2017.8.26.0000 30/01/2018 ANTES Agravo 1º, I, do DL nº 201/67
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Elita Da Silva Alves Não informado Paraguaçu Paulista Interior V Manutenção

ausencia de documentação para comprovar a 
ilegalidade da manutenção; a concessão não é 
medida imprescindível, fato necessário para aplicar 
o benefício da prisão domiciliar; 

não menciona S.E.

167 SIM 0004554-66.2016.8.26.0050 30/01/2018 ANTES Apelação 33, caput, L.11.343/2006 + 35, 
caput,  L.11.343/2006

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Aline Ribeiro Da Costa Não concessão Barra Funda Interior V Manutenção

risco a aplicação da lei penal; risco a ordem pública; 
crime grave; a negação do recurso em liberdade 
não ofende a garantia da presunção de inocência;  
não comprovação da necessidade imprescindível 
de cuidados; testemunho de policiais

não menciona S.E.

168 NÃO 2232053-26.2017.8.26.0000 30/01/2018 ANTES O acusado é homem
169 NÃO 0002411-37.2017.8.26.0158 30/01/2018 ANTES O acusado é homem

170 SIM 2227957-65.2017.8.26.0000 31/01/2018 ANTES HC 33, caput (Lei n. 11343/06) Lei de Tóxicos Homem Acórdão Scheila Pereira Pinto Não concessão Tatuí Interior V Manutenção

"revogação da prisão cautelar seria contrária aos 
anseios da sociedade, que clama por mais rigor na 
punição dos crimes"; "imprescindível a defesa da 
incolumidade pública"; STJ RHC 50009/MG, 
07/05/2015; art. 318 fala de "imprescindibilidade "; 
decisão do HC 146872/SP (Daiane) justifica a 
concessão por possuir 4 filhoes menores (10,09,07 
e 03), sendo um deles portador de deficiência visual 
e outro de deficiência auditiva (ainda que os fatos 
sejam os mesmos, os casos são diferentes)

não menciona S.E.

171 SIM 2215544-20.2017.8.26.0000 31/01/2018 ANTES HC 33, caput + 33, §1º, II (Lei n. 
11343/06) + 69, CP

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Nathália Sampaio Gomes Não concessão Itapecerica da Serra Interior V Manutenção

"garantia da ordem pública"; "indiscutível 
periculosidade"; "não se entrevê nada a revelar que 
a paciente seja imprescindível" (10 meses, 3 e 5 
anos);  "conduta supostamente desenvolvida pela 
paciente, mantendo grande quantidade de drogas, 
não se importando com seus filhos menores que 
permaneciam aos cuidados da avó materna";J HC 
263790/SP, 13/02/2015; STJ HC 68798/RS, 
28/06/2016; 

não menciona S.E.

172 NÃO 2213626-78.2017.8.26.0000 31/01/2018 ANTES O acusado é homem

173 SIM 2199088-92.2017.8.26.0000 01/02/2018 ANTES HC
33, caput + 40, IV (Lei n 
11.343/06) + 311, CPP + 312, 
CPP

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Andreia Luiza De 
Carvalho

não informado São Paulo Capital V Manutenção

"não merece guarida"; Manual do Renato Brasileiro 
de Lima; lei 13.257/16 usa o verbo "poderá", e não 
"deverá"; jurisprudência do STJ, 6ª T., HC 
68798/RS; 28.06.2016)

não menciona S.E.

174 SIM 2238452-71.2017.8.26.0000 01/02/2018 ANTES HC 12 + 16, caput (Leu n. 
10826/03) + 304, CP

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Nadine Fernandes 
Bezerra Da Silva

Não concessão Hortolândia Interior III V Substituição

"paciente é primária e sem antecedentes, além de 
ser genitora de dois filhos menores, de 4 e 6 anos 
de idade"; entende que a concessão não é 
obrigatória e que as crianças estão sob cuidado da 
avó, mas, ainda assim, concede a ordem

não menciona S.E.

175 NÃO 0000239-55.2015.8.26.0591 01/02/2018 ANTES Nulidade

176 SIM 0000796-64.2018.8.26.0000 01/02/2018 ANTES HC 312, caput + 33, caput + 
33,§1° + 34, caput + 37, caput

Furtos, estelionatos e outros 
crimes sem violência

Homem Acórdão Tharike Evangelista 
Sanches

Não informado Bastos Interior V Manutenção conduta muito grave praticada (tráfico de 
entorpecentes)

não menciona S.E.

177 SIM 2240142-38.2017.8.26.0000 01/02/2018 ANTES HC 155, §4º, II + 155, §4º, IV
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Judit Nancy Mendoza Não concessão São Paulo Capital III V Manutenção

tem a avó responsável pelos cuidados do bebê; a 
unidade prisional que ela se encontra tem área 
para gestantes e lactantes; não há violação de 
direitos da presidiária gestante ou lactante (art. 89); 
art. 318, inciso V, do CPP não se justifica, posto que 
não há qualquer
comprovação da paciente ser a única responsável 
pelos cuidados das
crianças.

não menciona S.E.

178 SIM 2000084-40.2018.8.26.0000 01/02/2018 ANTES HC 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Laiana Cristina Marques Não informado Bauru Interior IV Manutenção

gravidade do delito; foi flagrante que depois 
precisou ser convertida em preventiva devido a 
periculosidade; para esse crime liberdade 
provisória não é concedida (jurisprudência RT, 
865/599); não há comprovação de que sua 
presença é indispensável para os cuidados da filha; 

não menciona S.E.

179 SIM 0011137-08.2017.8.26.0026 01/02/2018 ANTES Agravo 33, caput, L.11.343/06 + 35, 
caput, L.11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Débora Cristina Dias 
Pedroso

Não concessão Bauru Interior V Manutenção criança está sob os cuidados dos vizinhos logo o 
infante não está abandonado; O 

não menciona S.E.

180 SIM 2234193-33.2017.8.26.0000 01/02/2018 ANTES HC
33, caput + 35, caput, 
L.11.343/06 + 12, caput + 16, 
caput, L.10.826/03

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Nathale De Almeida Não concessão Itu Interior III Manutenção crime grave não menciona S.E.

181 SIM 2244444-13.2017.8.26.0000 05/02/2018 ANTES HC 33, caput (Lei n 11.343/06) Lei de Tóxicos Homem Acórdão Amanda Garcia Machado Não concessão Vargem Grande do Sul Interior V Manutenção "condições subjetivas da paciente, por si sós, não 
afastam", STJ, HC 354602, 24/05/2016

não menciona S.E.

182 SIM 2000829-20.2018.8.26.0000 05/02/2018 ANTES HC 33, caput (Lei n. 11343) Lei de Tóxicos Homem Acórdão Vanessa Aparecida 
Ataide

Não concessão Junqueirópolis Interior V Manutenção

STJ HC 341225/PR, 04/02/2016; STJ RHC 
73916/MG, 20/09/2016; STJ RHC 70597/SP, 
02/08/2016; STJ HC 358479/SP, 06/10/2016; STJ 
HC 368101/SP, 11/10/2016; imprescindibilidade, 
"poderá"

não menciona S.E.

183 NÃO 2202991-38.2017.8.26.0000 06/02/2018 ANTES O acusado é homem

184 SIM 0054906-47.2017.8.26.0000 07/02/2018 ANTES HC 33, caput (Lei n 11.343/06) Lei de Tóxicos Homem Acórdão Bruna Cristina Silveira 
Ferreira

concessão Itu Interior V Substituição 318, V, CPP (condição 317, CPP) não menciona S.E.

185 NÃO 2235084-54.2017.8.26.0000 07/02/2018 ANTES Pedido prejudicado
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186 SIM 2211040-68.2017.8.26.0000 08/02/2018 ANTES HC 33, caput (Lei n 11343/06) + 
244-B (Lei n. 8069/90)

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Railane Cristina Da Silva 
Medeiros

Não concessão Peruíbe Interior V Manutenção

"garantia da ordem pública, à conveniênica da 
instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal 
(CPP, art. 312"; "prisão é necess´ria e adequada"; 
"perfeita harmonia com o art. 5º, LXI; e 993, IX, CF"; 
STJ RHC 61163/SP, 17/03/2016; Súmula n. 52, 
SYJ; STJ HC 359508/PE, 23/08/2016; "Railane (...) 
expunha seus filhos tanto às substânciias 
narcóticas, quanto às situações de perigo e 
violência (...) não comprovou a inexistênci de 
familiares aptos (...) não sendo suficiente, pois, a 
simples menção da existência de filho menor" 

não menciona S.E.

187 SIM 2251183-02.2017.8.26.0000 08/02/2018 ANTES HC art. 2º, caput; e 3º (Lei n. 
12850/13); 171, caput, CP

Organização criminosa Homem Acórdão Adriana Aparecida Terra 
Pinheiro

Não concessão São Bernardo do Campo Interior III V Manutenção
arts. 312, 313, 315, CPP, consoantes com o art 93, 
IX, CF; "garantia da ordem pública", art. 282, II, 
CPP; art. 5º, LXI, CF

não menciona S.E.

188 SIM 2235321-88.2017.8.26.0000 08/02/2018 ANTES HC 33, caput + 40, VI (Lei n. 
11343/06)

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Thais Dos Santos Pereira Não concessão Tupã Interior V Manutenção "art. 318, V, CPP (...) juiz poderá", STJ HC 352467, 
20/04/2016

não menciona S.E.

189 SIM 2253264-21.2017.8.26.0000 19/02/2018 ANTES HC 69, CP + 288, CP + 299, CP
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Katerin Carolina Amaya 

Baron
Não concessão Botucatu Interior IV Manutenção

ainda com os prós, a prisão domiciliar só deve ser 
aplicada quando possível e apropriado ao caso 
concreto; poderação de garantias (presa X 
sociedade) 

não menciona S.E.

190 SIM 2001618-19.2018.8.26.0000 19/02/2018 ANTES HC 33, caput (Lei n 11.343/06) Lei de Tóxicos Mulher Acórdão Jaqueline Chagas 
Santana

Não concessão Araraquara Interior III V Substituição

art. 318, III e V, CPP; jurisprudência STF, HC 
142479/SP, 10/04/2017; Regras de Bangkok (2, 
64); Penitenciária feminina "Sandra Aparecida Lario 
Vianna, de Pirajuí, tem 718 vagas e 1024 mulheres 
encarceradas = superlotação, "sem condições 
mínimas de higiene, oferece risco à gravidez da 
paciente"

não menciona S.E.

191 SIM 2240826-60.2017.8.26.0000 19/02/2018 ANTES HC 33, caput (Lei nº 11343/06) Lei de Tóxicos Homem Acórdão Mellina Ribeiro Ferreira 
De Abreu

Não concessão São José dos Campos Interior V Manutenção

"não se verifica o preenchimento dos requisitos do 
art. 318 do CPP"; "concessão do benefício é 
facultativa", STJ HC 368277/SP, 02/02/2017; STJ 
RHC 82402/MS, 08/08/2017; "criança [Nicolly] está 
sendo bem cuidada pela tia materna, genitor e 
familiares paternos"; "ao infante [Miguel] nascido 
quando a paciente jpa se encontrava presa, não há 
qualquer indício da imprescinbilidade da presença 
materna"

não menciona S.E.

192 SIM 2228010-46.2017.8.26.0000 19/02/2018 ANTES HC 33, caput + 35, caput (Lei nº 
11343/06) + 69, CP

Lei de Tóxicos Mulher Acórdão Luana Aparecida Ferreira 
Bitencourt

Não concessão São Paulo Capital V Substituição 282, §6º, CPP; 318, III e V, CPP;  STF HC 
142479/SP, 10/04/2017; Regras Bangkok (2 e 64)

não menciona S.E.

193 SIM 0000794-94.2018.8.26.0000 20/02/2018 ANTES HC 33, caput (Lei nº 11343/06) Lei de Tóxicos Homem Acórdão Fernanda Aragão 
Figueiredo

Não concessão São Paulo Capital V Substituição

"presa embora ausente os requisitos da prisão 
preventiva"; estava gestante de 7 meses, com 
gravidez de risco; agora, mãe de criança menor de 
12 anos; art. 654, §2º, CPP + art. 318, V, CPP, 
Manual do Nucci; STJ HC 362922/PR, 06/04/2017; 
STJ RHC 81300/SP, 06/04/2017;

Não não menciona S.E.

194 SIM 2250016-47.2017.8.26.0000 21/2/2018 DEPOIS HC 35, caput, L.11.343/06 + 33, 
caput, L.11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Caroline Jesus da Silva Não concessão São Sebastião Interior IV Substituição
decisão anterior carente de fundamentação; 
gestante; primária; delito sem emprego de violência 
ou grave ameaça;  

Não não menciona S.E.

195 SIM 2248106-82.2017.8.26.0000 21/02/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Denise de Almeida 
Ferreira

Não concessão Mogi das Cruzes Interior V Manutenção

indícios suficientes de autoria; crime grave; estão 
presentes os pressupostos da prisão preventiva; 
elevado grau de periculosidade social; não violação 
da presunção de inocência; ordem pública; 
assegurar a aplicação da lei penal; não há provas 
da imprescindibilidade da paciente para os 
cuidados da criança nos autos; não se importa com 
o filho uma vez que mantinha grande quantidade de 
droga no seu apartamento; excepcional;  

Não não menciona S.E.

196 NÃO 2253185-42.2017.8.26.0000 22/2/2018 DEPOIS O acusado é homem

197 SIM 2008590-05.2018.8.26.0000 22/02/2018 DEPOIS HC
art. 33 da lei de drogas + art. 
29, caput CP e art. 2º, caput da 
lei 12.850/2013

Lei de Tóxicos Homem Acórdão
Eliana Aparecida Do 
Nascimento Inocêncio Da 
Costa

Não concessão Matão Interior III Manutenção
Garantia da ordem pública + mãe não é 
imprescindível aos cuidados da filha (sob guarda de 
terceiros) Situação excepcional.

Sim menciona S.E.

198 SIM 2024568-22.2018.8.26.0000 22/02/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Giselly Fernanda 
Campano Da Silva

Não informado Santo André Interior V Manutenção

sopesamento dos valores atinentes ao amparo da 
criança ou necessitado e aos riscos decorrentes da 
cassação da clausura; risco a sociedade e a criança 
no convício com a paciente; crime grave; há 
familiares com vida correta para cuidar da criança;  

Não não menciona S.E.

199 SIM 2014475-97.2018.8.26.0000 22/02/2018 DEPOIS HC 157, §§1° e  2º, I, II Roubo / extorsão Homem Acórdão Carla Roberta Ramos de 
Oliveira

Não concessão Iguape Interior V Manutenção

necessidade de custódia cautelar demonstrada; art. 
312 do CPP; crime grave; ordem pública; registro 
anterior de envolvimento em prática delitiva; opção 
do juiz; concordou com a permanencia de seus 
filhos na guarda de terceiros durante o período de 
prisão; 

Não não menciona S.E.

200 NÃO 7005576-68.2017.8.26.0482 22/2/2018 DEPOIS Não se trata de pedido de prisão domiciliar

201 SIM 2226816-11.2017.8.26.0000 22/02/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ana Mara da Silva Não concessão São Paulo Capital III V Manutenção

"primária, possui residência fixa e é mãe de três 
filhos" não significa ter condições favoráveis; 
garantia da ordem pública; garantia da aplicação da 
lei penal; perigo de reincidência

Não não menciona S.E.

202 NÃO 2238445-79.2017.8.26.0000 22/2/2018 DEPOIS Art. 318 não aplicável

203 SIM 0001260-88.2018.8.26.0000 22/02/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Sabrina Barbosa Marçon Não concessão São José do Rio Preto Interior V Manutenção opção do juiz em aplicar o 318; indícios fortes de 
autoria; crime grave; ordem pública; paz social; 

Não não menciona S.E.

204 SIM 2011846-53.2018.8.26.0000 26/2/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Joyce Da Silva Não concessão Presidente Bernardes Interior IV Substituição primaria; HC 143.641; gestante Sim não menciona S.E.
205 NÃO 2247027-68.2017.8.26.0000 27/2/2018 DEPOIS O acusado é homem

206 SIM 2246704-63.2017.8.26.0000 27/02/2018 DEPOIS HC estelionato 
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Andreia Maria Suniga Não concessão Mogi das Cruzes Interior III V Manutenção Não há demonstração cabal de que a criança não 

possa ficar aos cuidados de parentes.
Não não menciona S.E.

paciente é mãe de um filho especial; crime não é de 
natureza dolosa contra a vida, nem praticado por 
coação ou grave ameaça. O filho se encontra até 
então sob os cuidados de vizinhos do apartamento 
(o pai da criança é corréu juntamente com a 
paciente). criança tem crises diárias de convulsões, 
confusão mental e crise de ansiedade em razão de 
estar separada da mãe. 

207 NÃO 2002300-71.2018.8.26.0000 27/2/2018 DEPOIS O acusado é homem
208 NÃO 2250664-27.2017.8.26.0000 27/2/2018 DEPOIS O acusado é homem
209 NÃO 2252094-14.2017.8.26.0000 27/2/2018 DEPOIS O acusado é homem

210 SIM 2025589-33.2018.8.26.0000 27/02/2018 DEPOIS HC 35, caput, L.11.343/06 + 33, 
caput, L.11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Thalita Pinto De Almeida Não informado Santa Adélia Interior IV V Manutenção

prisão preventiva não é sinônimo de culpa; 
necessidade x propocionalidade; garantia de ordem 
pública; assegurar a aplicação da lei penal; "ter 
filhos não a impediu de estar em poder de 
considerável quantidade de droga" (p29); HC 
143.641 não entra pois ela já estava presa há mais 
de dois meses quano teve esse julgamento; 
situação excepcional

Sim menciona S.E.
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211 SIM 2007702-36.2018.8.26.0000 27/2/2018 DEPOIS HC 35, caput, L.11.343/06 + 33, 
caput, L.11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Patrícia Alexandre Da 
Silva

Não concessão Votorantim Interior V Substituição

3 filhos menores; HC 143.641; grave deficiência 
estrutural em relação a situação da mulher presa; 
diplomas internacionais; art 227, CF; 318, CPP; 
mudanças da lei de execuções penais pela lei 
11942/09; primária; 

Sim não menciona S.E.

212 SIM 2003036-89.2018.8.26.0000 27/2/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Luciana Alves Silva Dos 
Santos

Não concessão Aparecida Interior V Substituição 6 filhos menores; 318, CPP; HC 143.641; primária; Sim não menciona S.E.

213 SIM 2238220-59.2017.8.26.0000 28/2/2018 DEPOIS HC 16, parágrafo único IV + 12, 
caput, da lei 10.826/03

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Denise Oliveira Costa 
Fonseca

Não concessão Guarulhos Interior V Substituição

Os crimes imputados à paciente não decorrem de 
violência nem ameaça, estando a paciente, 
portanto, dentro dos requisitos de concessão do 
beneficio do art. 318, assim como entendido pelo 
STF.

Sim não menciona S.E.

214 SIM 2232678-60.2017.8.26.0000 28/02/2018 DEPOIS HC
33, caput, e 35, caput da lei de 
drogas + 16, caput, da Lei 
10.826/03.

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Maria Eliza De Faria Não concessão Caraguatatuba Interior V Manutenção
O juiz "poderá" e não "deverá" conceder o benefício 
+ não foi comprovada a imprescindibilidade da mãe 
aos cuidados do filho.

Não não menciona S.E.

215 SIM 2214586-34.2017.8.26.0000 28/02/2018 DEPOIS HC 171, caput
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Ailan Katiane Da Silva 

Santos
Não concessão Peruíbe Interior V Manutenção Garantir a ordem pública. Não não menciona S.E.

216 NÃO 0097528-30.2013.8.26.0050 01/03/2018 DEPOIS Não se trata de pedido de prisão domiciliar

217 SIM 2015097-79.2018.8.26.0000 01/03/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Dayane Leticia Ramos 
Lourenço

Não concessão São Paulo Capital V Manutenção Escolha do juiz de conceder a substituição; 
Periculosidade da conduta do agente

Sim menciona S.E.

218 SIM 2246253-38.2017.8.26.0000 01/03/2018 DEPOIS HC tráfico de drogas Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jaqueline Rodrigues 
Cavalcante Silva

Não concessão Bauru Interior V Manutenção

Manutenção da prisão se mostra imprescincível 
para garantir a ordem pública. Além disso, não foi 
demonstrado nos autos que os filhos da paciente 
não poderiam ficar sob os cuidados do outro 
genitor. Por último, "seria extremamente prejudicial 
às crianças a manutenção da genitora em sua 
própria casa, local onde poderá continuar a praticar 
crimes dessa natureza, expondo os infantes a esse 
meio deletério".

Não não menciona S.E.

219 SIM 2007163-70.2018.8.26.0000 01/03/2018 DEPOIS HC tráfico de drogas Lei de Tóxicos Homem Acórdão Letycia Caroline 
Machado

Não concessão Limeira Interior V Manutenção

Não comprovada a imprescindibilidade dos 
cuidados da acusada em relação ao filho menor, 
inclusive por estar desempregada + prisão é 
imprescindível para garantia da ordem pública.

Não não menciona S.E.

220 SIM 2000688-98.2018.8.26.0000 01/03/2018 DEPOIS HC tráfico e associação para o 
tráfico

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Mariana Monteiro Dos 
Santos

Não informado São Paulo Capital IV V Manutenção

O juiz "poderá" e não "deverá" conceder o benefício 
+ o ambiente onde mora a paiente não é bom para 
o desenvolvimento do seu filho (depósito de 
drogas) + garantia da ordem pública; o modus 
vivendi da paciente desaconcelha sua vida em 
sociedade em especial a convivência com seu filho.

Não não menciona S.E.

221 SIM 2012379-12.2018.8.26.0000 01/03/2018 DEPOIS HC
tráfico e associação para o 
tráfico + porte ilegal de arma 
de fogo

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Thais Cardoso Dos 
Santos

Não informado Tatuí Interior V Manutenção

O mesmo relator do caso de cima. Fundamentou 
da mesma forma no que mais parece um copia e 
cola de decisão: O juiz "poderá" e não "deverá" 
conceder o benefício + o ambiente onde mora a 
paiente não é bom para o desenvolvimento do seu 
filho (depósito de drogas) + garantia da ordem 
pública; o modus vivendi da paciente desaconcelha 
sua vida em sociedade em especial a convivência 
com seu filho.

Não não menciona S.E.

222 NÃO 2230623-39.2017.8.26.0000 1/3/2018 DEPOIS O acusado é homem

223 SIM 2003058-50.2018.8.26.0000 1/3/2018 DEPOIS HC tráfico e associação para o 
tráfico

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jessica Paloma Silva 
Cavalcanti

Não concessão Osasco Interior V Substituição Precedente do STF HC 143641 Sim não menciona S.E.

224 NÃO 7008838-26.2017.8.26.0482 1/3/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva
225 NÃO 2023296-90.2018.8.26.0000 1/3/2018 DEPOIS O acusado é homem
226 NÃO 0003246-35.2014.8.26.0609 6/3/2018 DEPOIS O acusado é homem
227 NÃO 2007136-87.2018.8.26.0000 6/3/2018 DEPOIS O acusado é homem

228 SIM 2001263-09.2018.8.26.0000 07/03/2018 DEPOIS HC 157, §3 Roubo / extorsão Homem Acórdão Franciele Aparecida 
Franca Dos Santos

Não concessão Praia Grande Interior III V Manutenção
Periculosidade da conduta do agente;Escolha do 
juiz de conceder a substituição; ; exceções ao 
benefício devido aos fatos

Não não menciona S.E.

229 SIM 2244618-22.2017.8.26.0000 08/03/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jessica De Fatima Roque Não concessão Guarulhos Interior III Manutenção

ausência de imprenscibilidade da presença da mãe; 
Contato das crianças com drogas; problemas 
relacionados aos crimes de drogas para a 
sociedade no geral

Não não menciona S.E.

230 NÃO 2008091-21.2018.8.26.0000 8/3/2018 DEPOIS O acusado é homem

231 SIM 2023788-82.2018.8.26.0000 8/3/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jéssica Monteiro Concessão São Paulo Capital III V Substituição Preenchimento dos requisitos; conduta não é a 
grave a ponto de não ser possível a aplicação

Sim não menciona S.E.

232 NÃO 0001544-42.2016.8.26.0073 8/3/2018 DEPOIS Art. 318 não aplicável
233 NÃO 2240085-20.2017.8.26.0000 8/3/2018 DEPOIS O acusado é homem

234 SIM 2002307-63.2018.8.26.0000 13/3/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Sara Aparecida Lima Não concessão Flórida Paulista Interior V Substituição
responsabilidade com a vida das criancas; 
proximidade com o parte; responsabilidade com a 
mãe; regras de Bankok

Sim não menciona S.E.

235 SIM 2023512-51.2018.8.26.0000 13/3/2018 DEPOIS HC 157, §2, I,II Roubo / extorsão Homem Acórdão Karoline Da Silva Não concessão Campinas Interior IV Substituição Preenchimento dos requisitos; Não não menciona S.E.

236 SIM 0001821-93.2017.8.26.0535 14/3/2018 DEPOIS Outros art. 33,“caput”, c.c. art. 40, III, 
ambos da Lei n° 11343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jacqueline Evangelista 
Santos

Não concessão  Arujá Interior V Substituição paciente possui filha de 1 ano de idade e filha de 2 
anos que necessita de seus cuidados

Não não menciona S.E.

237 SIM 2014234-26.2018.8.26.0000 14/3/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Debora Silva Dos Santos Não concessão São Paulo Capital V Substituição Preenchimento dos requisitos; Sim não menciona S.E.

238 SIM 2024073-75.2018.8.26.0000 15/3/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Barbara Cristina Madeira 
Santos

Não concessão Itapecerica da Serra Interior V Substituição Preenchimento dos requisitos; conduta não é a 
grave a ponto de não ser possível a aplicação

Sim não menciona S.E.

239 SIM 0005921-66.2017.8.26.0996 15/03/2018 DEPOIS Agravo 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ana Lucia Da Silva 
Bonfim

Não concessão Anabi Interior
NÃO 

ESPECIFICAD
O

Manutenção ausência de imprenscibilidade da presença da mãe; Não não menciona S.E.

240 SIM 2029220-82.2018.8.26.0000 15/3/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 + 35, 
caput, L. 11.343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Bruna Kawana Gouvea 
De Franca

Concessão Americana Interior V Substituição Preenchimento dos requisitos; conduta não é a 
grave a ponto de não ser possível a aplicação

Sim não menciona S.E.

241 NÃO 0002106-73.2017.8.26.0604 15/3/2018 DEPOIS O acusado é homem
242 NÃO 2005683-57.2018.8.26.0000 15/3/2018 DEPOIS Art. 318 não aplicável

243 SIM 2024222-71.2018.8.26.0000 15/3/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Tairine Fernandes Da 
Silva Alves

Concessão São José do Rio Preto Interior V Substituição Preenchimento dos requisitos; Sim não menciona S.E.

244 SIM 2249081-07.2017.8.26.0000 15/3/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 + 35, 
caput, L. 11.343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Keterly Evangelista 
Sanches

Não concessão Bastos Interior
NÃO 

ESPECIFICAD
O

Substituição Preenchimento dos requisitos; conduta não é a 
grave a ponto de não ser possível a aplicação

Sim não menciona S.E.

245 SIM 0005962-77.2018.8.26.0000 19/3/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Mulher Acórdão Helena Marques Andreza Não concessão São Paulo Capital V Substituição Preenchimento dos requisitos; conduta não é a 
grave a ponto de não ser possível a aplicação

Não não menciona S.E.

246 NÃO 2012199-93.2018.8.26.0000 19/3/2018 DEPOIS Art. 318 não aplicável
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247 SIM 2000664-70.2018.8.26.0000 20/03/2018 DEPOIS HC art. 33, caput e art. 35, caput 
da Lei 11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Tamiris De Fatima Vitória 
De Oliveira Marcolino

Não concessão São José dos Santos Interior IV V Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; 
ordem pública ameaçada; conveniência da 
instrução criminal; verbo poder do artigo entendido 
como faculdade do juiz; desconhecimento ao HC 
coletivo por se adequar à excepcionalidade; filho 
não ficará desemparado na ausência da mãe; falta 
de provas coomprovando a idade do filho; 
cometimento de crime equiparado à hediondo; 
impunidade; a lei não pode ser um salvo-conduto 
para que mulheres possam cometer crimes 
deliberadamente; crime de grave ameaça ou 
violência

Sim menciona S.E.

248 NÃO 2005948-59.2018.8.26.0000 20/3/2018 DEPOIS O acusado é homem
249 NÃO 2012920-45.2018.8.26.0000 20/3/2018 DEPOIS O acusado é homem
250 NÃO 2037377-44.2018.8.26.0000 21/3/2018 DEPOIS Pedido prejudicado

251 SIM 2033530-34.2018.8.26.0000 21/3/2018 DEPOIS HC art. 33, caput, da Lei 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Elisabete Pereira De 
Macedo

Não concessão  Araçatuba Interior V Substituição paciente genitora de quatro filhos menores de doze 
anos de idade

Sim não menciona S.E.

252 SIM 2027287-74.2018.8.26.0000 21/3/2018 DEPOIS HC Não informado Não informado Homem Acórdão Vanila Gonçales Não concessão Presidente Venceslau Interior V Substituição paciente com filho menor de 12 anos completos Sim não menciona S.E.
253 NÃO 2222808-88.2017.8.26.0000 21/03/2018 DEPOIS Supressão de instância
254 NÃO 2039301-90.2018.8.26.0000 21/03/2018 DEPOIS HC nº 143.641 não aplicável

255 SIM 2036460-25.2018.8.26.0000 21/03/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jennifer Kathleen Régio Não concessão São José dos Campos Interior V Manutenção

Lar não saudável para criação; segurança e 
interesses do menor prejudicados; Periculosidade 
da conduta do agente; razoabilidade da aplicação 
da norma

Sim menciona S.E.

256 SIM 0004148-30.2018.8.26.0000 21/3/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Tatiane Reis De Sousa 
Alvani

Não concessão Presidente Venceslau Interior III V Substituição Preenchimento dos requisitos; Sim não menciona S.E.

257 SIM 2002686-04.2018.8.26.0000 21/03/2018 DEPOIS HC 155
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Daniela Damas Viana Não concessão São Paulo Capital V Manutenção

ausência de imprenscibilidade da presença da mãe; 
exceções ao benefício devido aos fatos; 
Reincidência que mostra desprezo pela 
responsabilidade materna; Desprezo em relação à 
maternidade

Sim menciona S.E.

258 NÃO 2238765-32.2017.8.26.0000 22/3/2018 DEPOIS O acusado é homem

259 SIM 2030473-08.2018.8.26.0000 22/03/2018 DEPOIS HC art. 33,“caput”, c.c. art. 40, III, 
ambos da Lei n° 11343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Maria Luciana Ribeiro Da 
Silva

Não concessão Presidente Venceslau Interior V Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; 
ordem pública ameaçada; verbo poder do artigo 
entendido como faculdade do juiz; 
desconhecimento ao HC coletivo por se adequar à 
excepcionalidade; filho não ficará desemparado na 
ausência da mãe;  crime de grave ameaça ou 
violência

Sim menciona S.E.

260 NÃO 2050009-05.2018.8.26.0000 22/3/2018 DEPOIS O acusado é homem

261 SIM 2025479-34.2018.8.26.0000 22/03/2018 DEPOIS HC artigo 33,caput, e artigo 35 
ambos da Lei nº 11.343/2006

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Bruna Cristina Chimack Não concessão  Leme Interior III Manutenção

ordem pública ameaçada; desconhecimento ao HC 
coletivo por se adequar à excepcionalidade; filho 
não ficará desemparado na ausência da mãe; crime 
de grave ameaça ou violência; reiteração delitiva

Sim menciona S.E.

262 SIM 2034329-77.2018.8.26.0000 22/03/2018 DEPOIS HC art. 33, caput, L. 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Daiane Souza Silva Não concessão São Paulo Capital V Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; 
garantia da ordem pública;garantia da aplicação da 
lei penal; conveniência da instrução criminal; verbo 
poder do artigo entendido como faculdade do juiz; 
desconhecimento ao HC coletivo por se adequar à 
excepcionalidade; filho não ficará desemparado na 
ausência da mãe; cometimento de crime 
equiparado à hediondo; impunidade; a lei não pode 
ser um salvo-conduto para que mulheres possam 
cometer crimes deliberadamente; crime de grave 
ameaça ou violência; exposição à criança a um 
risco desnecessário

Sim menciona S.E.

263 NÃO 0002903-46.2015.8.26.0272 22/3/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

264 SIM 2029624-36.2018.8.26.0000 26/3/2018 DEPOIS HC 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, Lei de Tóxicos Homem Acórdão Lazara Maria Cardoso Não informado  Socorro Interior III V Substituição paciente com dois filhos menores que 12 anos, dois 
de 6 anos de idade

Sim não menciona S.E.

265 SIM 2036805-88.2018.8.26.0000 26/3/2018 DEPOIS HC artigos 33, caput, e 35, ambos 
da Lei Antidrogas

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jessica Fernanda 
Padilha Barboza

Não concessão  Artur Nogueira Interior IV V Substituição paciente gestante e mãe de criança de 7 anos de 
idade

Sim não menciona S.E.

266 SIM 2024907-78.2018.8.26.0000 27/03/2018 DEPOIS HC
Homicídios 
qualificadosconsumado e 
tentado

Homicídio Homem Acórdão Angelica Da Cruz Não concessão  Santos Interior III V Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; 
ordem pública ameaçada; desconhecimento ao HC 
coletivo por se adequar à excepcionalidade; falta de 
provas de que o filho ficará desemparado na 
ausência da mãe; cometimento de crime hediondo;  

Não não menciona S.E.

267 SIM 2024902-56.2018.8.26.0000 27/03/2018 DEPOIS HC homicídio qualificado e tentado Homicídio Homem Acórdão Solange Cristina Da Luz 
Cruz

Não concessão  Santos Interior III V Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; 
ordem pública ameaçada; desconhecimento ao HC 
coletivo por se adequar à excepcionalidade; filho 
não ficará desemparado na ausência da mãe; 
cometimento de crime hediondo; crime de grave 
ameaça ou violência; exposição à criança a um 
risco desnecessário

Sim menciona S.E.

268 SIM 2024628-92.2018.8.26.0000 27/03/2018 DEPOIS HC 33, caput, L11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Leiliane Soares Siqueira Não concessão  Limeira Interior III V Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; 
ordem pública ameaçada;garantia da aplicação da 
lei penal; conveniência da instrução criminal; 
desconhecimento ao HC coletivo por se adequar à 
excepcionalidade; filho não ficará desemparado na 
ausência da mãe;; cometimento de crime 
equiparado à hediondo; crime de grave ameaça ou 
violência; exposição à criança a um risco 
desnecessário

Sim menciona S.E.

269 SIM 2029567-18.2018.8.26.0000 27/3/2018 DEPOIS HC art. 33,“caput”, c.c. art. 40, III, 
ambos da Lei n° 11343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Irene Gabrielle 
Nascimento Vasconcellos

Concessão  Mirandópolis Interior IV V Substituição

paciente com dois filhos menores de 12 anos, 
sendo estes de 4 anos e 3 meses qu estão sob 
cuidado da avó que está se recuperando de 
cirurgia; delitos cometidos não envolveram violência 
ou grave ameaça

Sim não menciona S.E.

270 NÃO 0001051-22.2018.8.26.0000 27/3/2018 DEPOIS O acusado é homem
271 NÃO 2024548-31.2018.8.26.0000 28/3/2018 DEPOIS O acusado é homem
272 NÃO 2018588-94.2018.8.26.0000 28/3/2018 DEPOIS O acusado é homem

273 SIM 2027246-10.2018.8.26.0000 28/03/2018 DEPOIS HC 157, §2°, I, II, na forma do art. 
70, CP

Roubo / extorsão Homem Acórdão Neuma Santos Não concessãoSÃO BERNARDO DO CAMPOInterior V Manutenção Crime com grave ameaça Sim menciona S.E.

274 SIM 2028204-93.2018.8.26.0000 28/3/2018 DEPOIS HC 33, caput, §4°, L11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Natalia Dos Santos De 
Oliveira

Não concessão Lins Interior V Substituição Preenchimento dos requisitos do 318 Sim não menciona S.E.

275 SIM 0001318-91.2018.8.26.0000 2/4/2018 DEPOIS HC 33, caput, c/c 40, III, L11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Edmeia Silveria Pereira Não concessão Jundiaí Interior V Substituição Proteção da criança; Preenchimento dos requisitos 
do 318

Sim não menciona S.E.

276 SIM 2022191-78.2018.8.26.0000 3/4/2018 DEPOIS HC 33, caput, L11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Isabela Tailine Dias 
Pocaia Da Costa

Não concessão Mococa Interior V Manutenção "Poder" não é "dever" de prisão domiciliar; ameaça 
a ordem pública; situação excepcionalíssima

Sim menciona S.E.

277 SIM 2040492-73.2018.8.26.0000 3/4/2018 DEPOIS HC 33, caput, L11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Pamela Cristina Squileiro 
Santana

Não concessão CAMPINAS Interior V Substituição
Não se deve exigir que mãe seja única cuidadora 
do filho. Distinção entre prisão domiciliar para pai e 
mãe

Sim não menciona S.E.

278 NÃO 0005958-40.2018.8.26.0000 4/4/2018 DEPOIS O acusado é homem
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279 SIM 2042046-43.2018.8.26.0000 4/4/2018 DEPOIS HC 33, L. 11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Andressa Cristina De 
Oliveira Machado

Não concessão Presidente Venceslau Interior V Substituição "Proteção da integridade física e emocional da 
criança"

Sim não menciona S.E.

280 NÃO 9000218-16.2017.8.26.0506 4/4/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

281 SIM 2035211-39.2018.8.26.0000 04/04/2018 DEPOIS HC 33, L. 11343 e 180 do CP Lei de Tóxicos Homem Acórdão Natalia Cristina Beneti Não concessão PRAIA GRANDE Interior V Manutenção Garantia da ordem pública; periculosidade da 
paciente.

Sim menciona S.E.

282 SIM 2031036-02.2018.8.26.0000 4/4/2018 DEPOIS HC 2, §§2°, 3° e 4°, L12850/13 e 
333, § único, c/c 29 CP

Organização criminosa Homem Acórdão Marcela Antunes Fortuna Não concessão Presidente Venceslau Interior V Substituição Praticou atos sem grave ameaça ou violência Sim não menciona S.E.

283 NÃO 7008640-86.2017.8.26.0482 04/04/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

284 SIM 2025350-29.2018.8.26.0000 05/04/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Rafaela Gomes Não concessão Itanhaém Interior V Manutenção
faculdade do julgador; conduta de alta gravidade; 
risco para ordem pública; risco para instrução 
criminal

Não não menciona S.E.

285 SIM 2035496-32.2018.8.26.0000 05/04/2018 DEPOIS HC 121, §2°, I e IV, CP Homicídio Homem Acórdão Cristina Gomes Miguel Não concessão OSASCO Interior V Manutenção Ameaça a ordem pública e filho sem guarda da 
mãe há algum tempo

Sim menciona S.E.

286 SIM 2036214-29.2018.8.26.0000 05/04/2018 DEPOIS HC 2, §4°, L12850 e 33 e 35 c/c 
40, VII, L 11.343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Priscila Coelho De Souza Não concessão MIRANDÓPOLIS Interior V Manutenção Ameaça a ordem pública Sim menciona S.E.

287 NÃO 2038224-46.2018.8.26.0000 5/4/2018 DEPOIS O acusado é homem

288 SIM 0000045-81.2017.8.26.0592 05/04/2018 DEPOIS Apelação 33, caput, L11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Adriana Campos Souza Não concessão Adamantina Interior III V Manutenção Ligação com criminalidade na família; crime 
hediondo; ameaça a ordem pública

Não não menciona S.E.

289 SIM 2017925-48.2018.8.26.0000 05/04/2018 DEPOIS HC 33, caput, L11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Rosalba Aparecida Da 
Silva Araújo

Não concessão TAUBATÉ Interior V Manutenção Ausência de cuidado específico da mãe para o filho Sim não menciona S.E.

290 SIM 2042646-64.2018.8.26.0000 9/4/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Amanda Caroline Da 
Silva

Não informadoSÃO JOSÉ DOS CAMPOSInterior V Substituição Humanização dos efeitos da prisão na vida dos 
filhos cujos pais foram presos

Sim não menciona S.E.

291 SIM 2201550-22.2017.8.26.0000 10/04/2018 DEPOIS HC 2, §2, §4, I, L. 12.850 Organização criminosa Homem Acórdão Edjane Cizinane Da Silva Não concessão São Paulo Capital IV V Manutenção

Situação ecepcionalíssima da paciente; Integra 
organização criminoisa e poderia voltar à atividade, 
comprometendo seus filhos; Juiz alega que o fato 
de ter tido u segundo filho agora (foi presa 
quando estava grávida) seria mais um motivo 
para retornar ao crime; Ter filhos não impediu que 
cometesse o crime; Pelas razões citadas, sua 
presença não seria imprescindível para os cuidados 
de seus filhos; Gravidade dos crimes; Risco a 
integridade física e moral dos filhos; Maternidade 
não pode ser garantia contra a prisão;

Sim menciona S.E.

292 NÃO 0000320-26.2018.8.26.0000 10/04/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva
293 NÃO 0008120-08.2018.8.26.0000 10/04/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

294 SIM 2020237-94.2018.8.26.0000 10/04/2018 DEPOIS HC 157, §2º, II, c.c. artigo 14, 
II,+157, § 2º, II, c.c. 14, II

Roubo / extorsão Homem Acórdão Adelli Moreira Pinto Não concessão São Paulo Capital III IV Manutenção
faculdade do julgador; paciente reincidente; 
conduta de alta gravidade, praticado mediante 
grave ameaça 

Sim menciona S.E.

295 NÃO 2012706-54.2018.8.26.0000 10/04/2018 DEPOIS Pedido prejudicado

296 SIM 2047342-46.2018.8.26.0000 11/04/2018 DEPOIS HC
 33, caput, c.c. 40,V,11.343/06 
+16, parágrafo único,IV, 
10.826/03

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Juliana Pessoa Dos 
Santos

Não concessão Atibaia Interior V Manutenção
faculdade do julgador; imprescindibilidade dos 
cuidados não comprovada; já foi condenada em 1a 
instância, hc não se aplica

Sim menciona S.E.

297 SIM 2020180-76.2018.8.26.0000 11/04/2018 DEPOIS HC 157, §1° e 2°, I, II, V e 288, 
parágrafo único

Roubo / extorsão Homem Acórdão Ana Rosa Garcia Pessoa Não concessão Santa Cruz do Rio Pardo Interior V Manutenção Garantia da ordem pública, segurança do filho Sim menciona S.E.

298 SIM 2031371-21.2018.8.26.0000 12/04/2018 DEPOIS HC 33 + 35, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Bruna Cristina Chimack Não concessão Leme Interior V Manutenção

Indícios veementes de autoria e materialidade; 
periculum libertatis (garantia da ordem pública); 
situação excepcional (hipótese do STF) - paciente 
cometia o crime na própria residência de forma que 
continuaria se fosse concedida prisão domiciliar e 
exporia as crianças ao tráfico; Não foi comprovada 
a imprescindibilidade dos cuidados da paciente ou 
a inexistência de familiares que possam cuidar dos 
menores (consta nos autos que uma tia ficou 
responsável pelas crianças).

Sim menciona S.E.

299 SIM 0008118-39.2017.8.26.0496 12/04/2018 DEPOIS Agravo 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Solange Montor Não concessão Ribeirão Preto Interior V Manutenção imprescindibilidade dos cuidados não comprovada Não não menciona S.E.

300 SIM 0008361-79.2018.8.26.0000 12/04/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Camila Souza De Oliveira Concessão Poá Interior III V Manutenção

paciente reincidente; prisão decorre de sentença 
penal condenatória transitada em julgado; 
faculdade do julgador; imprescindibilidade dos 
cuidados não comprovada

Sim menciona S.E.

301 SIM 2064952-27.2018.8.26.0000 12/04/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Samara Cardoso De 
Souza

Não informado Ribeirão Preto Interior V Manutenção
faculdade do julgador; alta periculosidade; 
imprescindibilidade dos cuidados não comprovada; 
contra interesse dos menores

Sim menciona S.E.

302 SIM 2051284-86.2018.8.26.0000 12/04/2018 DEPOIS HC 33, caput, c.c. 35, caput, 
L.11343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Aline Dos Ouros Não concessão Santa Isabel Interior V Manutenção faculdade do julgador Não não menciona S.E.

303 SIM 2032861-78.2018.8.26.0000 12/04/2018 DEPOIS HC 35 c.c. 40, III, IV e VI, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Simone Aparecida Dos 
Santos

Não concessão São Bernardo do Campo Interior V Manutenção risco para ordem pública; faculdade do julgador; 
conduta de alta gravidade

Não não menciona S.E.

304 NÃO 0000075-26.2015.8.26.0580 12/4/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

305 SIM 2041327-61.2018.8.26.0000 12/04/2018 DEPOIS HC 157, § 2º, II, CP Roubo / extorsão Homem Acórdão Gioavanna De Moura Não concessão Atibaia Interior III IV Manutenção instituição penal pode cuidar da sua saúde; 
faculdade do julgador; contra interesse do menor

Não não menciona S.E.

306 SIM 2031054-23.2018.8.26.0000 12/04/2018 DEPOIS HC 33, 35, caput, L. 11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Michelle Martim Costa Concessão São João da Boa Vista Interior III V Manutenção Cuidados da filha não são exclusivos da mãe Sim não menciona S.E.

307 SIM 0090561-32.2014.8.26.0050 13/04/2018 DEPOIS HC 33, caput, c.c. 35, caput, 
L.11343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Janaína Mendes Vieira Não concessão São Paulo Capital IV Manutenção faculdade do julgador; Não não menciona S.E.

308 SIM 0003529-03.2018.8.26.0000 16/04/2018 DEPOIS HC 33, caput, c.c. 35, caput, L. 
11343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Eliana Gimenez Vargas Não concessão São Paulo Capital V Manutenção
imprescindibilidade dos cuidados não comprovada; 
incerteza acerca da existência de residência fixa ; 
situação "excepcionalíssima"

Sim menciona S.E.

309 SIM 2048091-63.2018.8.26.0000 16/4/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Mauriceia Da Silva Não concessão Piracaia Interior V Substituição preenche requisitos do hc coletivo; paciente 
primária

Sim não menciona S.E.

310 SIM 2042885-68.2018.8.26.0000 18/4/2018 DEPOIS HC Não informado Não informado Homem Acórdão Juliana Claudina Dos 
Santos Cottini

Concessão Presidente Venceslau Interior V Substituição

Imperativo para que a segurança jurídica seja 
mantida; Relator e Ministros do STF não deixaram 
de ponderar as consequências para a criança de 
conviver com a mãe; Exceção apenas de crimes 
cometidos mediante violência ou grave ameaça 
(tudo indica que não foi o caso); Não se enquadra 
nas exceções do STF

Sim não menciona S.E.

311 SIM 2037411-19.2018.8.26.0000 18/4/2018 DEPOIS HC Não informado Não informado Homem Acórdão Priscila Ambiel Julian Concessão Presidente Venceslau Interior V Substituição

Criança menor de 6 anos estaria enfrentando 
problemas de ordem psicoógica pelo afastamento 
da genitora; Não é feita pelo STF exceção por 
gravidade do crime; 

Sim não menciona S.E.

312 SIM 0000388-40.2018.8.26.0496 18/04/2018 DEPOIS Agravo 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ana Laura Carboni 
Moreira

Não concessão Ribeirão Preto Interior V Manutenção
imprescindibilidade dos cuidados não comprovada; 
contra interesse dos menores, configurando uma 
situação 'excepcionalíssima'; faculdade do julgador

Sim menciona S.E.

313 SIM 0001886-81.2017.8.26.0602 18/04/2018 DEPOIS Apelação 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Angélica Siedler Da 
Costa

Não concessão Sorocaba Interior V Manutenção alta periculosidade do agente; crime praticado na 
residência; contra interesse do menor 

Sim menciona S.E.

314 SIM 0010417-85.2018.8.26.0000 19/04/2018 DEPOIS HC 33, caput, da Lei n. 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão
Elizabete Da Silva Dos 
Santos E Jennifer 
Stefane Da Silva Santos

Não concessão  São José dos Campos Interior IV V Manutenção

Cita o habeas corpus coletivo julgado pelo 
Levandowski. Não há comprovação de que as 
crianças dependeriam dos cuidados da ré. 
Inexistem nos autos as certidões das crianças. Fala 
da gravidade do crime, tendo em vista que houve 
tráfico de cocaina.

Sim não menciona S.E.
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315 SIM 2047838-75.2018.8.26.0000 19/04/2018 DEPOIS HC 157, § 2, I, II Roubo / extorsão Homem Acórdão Letícia Dos Santos Não concessão Monte Azul Paulista Interior V Manutenção

tutela da ordem pública (acautelar o meio social e a 
própria credibilidade da justiça em face da 
gravidade do crime e de sua repercussão); conduta 
gravíssima; fuga do investigado após cometimento 
do delito seria suficiente para sustentar a 
manutenção da custódia preventiva; uso do verbo 
"poder" no caput do 318 não significa que o juiz 
está obrigado a conceder a prisão domiciliar; 
paciente não é abarcada pelos efeitos da coisa 
julgada na decisão do STF pois é feita exceção aos 
crimes realizados sob grave ameaça (vítima foi 
ameaçada com uma faca pelo parceiro); condições 
pessoais da paciente não são garantidoras.

Sim não menciona S.E.

316 SIM 2051921-37.2018.8.26.0000 19/04/2018 DEPOIS HC Tráfico Lei de Tóxicos Homem Acórdão Talita Ferreira Da Costa Concessão Bastos Interior III V Manutenção

uso do verbo "poder" no caput do 318 não significa 
que o juiz está obrigado a conceder a prisão 
domiciliar; não há indispensabilidade da 
segregação cautelar e imprescindibilidade dos 
cuidados da paciente pois seu filho já se encontrava 
sob os cuidados da avó a época do crime; 
incompatível com o acautelamento da ordem 
público; se encaixa em situação excepcionalíssima 
por representar risco à ordem pública; menor 
recebe de seus familiares os cuidados requisitados 
por sua questão de saúde.

Sim menciona S.E.

317 SIM 2049586-45.2018.8.26.0000 19/4/2018 DEPOIS HC 288 + L. 10.826 + 33, L. 
11.343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Vanilda Candida 
Machado

Não concessão Campinas Interior V Manutenção
gravidade do delito; situação excepcionalíssima; 
criança não se encontra abandonada; incapacidade 
da mãe de dar uma boa educação à filha

Sim menciona S.E.

318 SIM 0003089-68.2016.8.26.0358 19/04/2018 DEPOIS Apelação 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Lilian Modenez Não concessão Mirassol Interior V Manutenção faculdade do julgador; periculosidade do agente; 
crime praticado na residência 

Sim não menciona S.E.

319 SIM 2027530-18.2018.8.26.0000 19/4/2018 DEPOIS HC 33, caput, c.c. 35, caput, 
L.11343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Rafaela Rodrigues 
Szember

Concessão Franca Interior V Substituição preenche requisitos; reconheceu hc coletivo; 
paciente primária 

Sim não menciona S.E.

320 NÃO 0002106-73.2017.8.26.0604 19/4/2018 DEPOIS O acusado é homem

321 SIM 9002776-68.2017.8.26.0050 23/04/2018 DEPOIS Agravo  33, caput, da Lei nº 11.343/06 
+ 227 CP 

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Elisabete Moreira De 
Almeida

Não concessão São Paulo Capital III Substituição

filho deficiente, caso no qual se presume a 
vulnerabilidade e a imprescindibilidade dos 
cuidados da mãe, a pena da requerente está se 
alargando à pessoa do filho

Sim não menciona S.E.

322 SIM 2041298-11.2018.8.26.0000 23/4/2018 DEPOIS HC 33 + 35 + 40, VI, L. 11.343 + 2 
+ 4, I, V, L. 12.850

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Amanda Cristina Antunes Concessão Americana Interior V Substituição

Deficiência do sistema prisional no tocante à sua 
capacidade de compatibilizar a garantia dos direitos 
de mulheres grávidas e mães de crianças e a 
permanência no cárcere; Atende aos requisitos 
estabelecidos no julgado do STF: (i) filho menor, (ii) 
crime não violento ou mediante grave ameaça, (iii) 
ré primária;

Sim não menciona S.E.

323 SIM 2048233-67.2018.8.26.0000 23/4/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Amanda Alves Domingos Não concessão São José dos Campos Interior V Substituição

paciente primária; preenche requisitos; citou hc 
coletivo; crime não foi praticado contra 
descendentes; circunstâncias do fato não revelam 
especial culpabilidade

Sim não menciona S.E.

324 NÃO 0002086-32.2017.8.26.0362 24/4/2018 DEPOIS O acusado é homem

325 SIM 2072756-46.2018.8.26.0000 24/04/2018 DEPOIS HC 121, §2, I, IV + 14, II Homicídio Homem Acórdão Erika Daiane Chaves Não concessão São Paulo Capital III V Manutenção

Crime gravíssimo (tentativa de homicídio 
duplamente qualificado com emprego de extrema 
violência); Não comprovada a imprescindibilidade 
dos cuidados; Não se enquadra nas Regras de 
Bangkok (Regra n. 64) - não é possível e 
apropriado e trata-se de crime grave.

Sim não menciona S.E.

326 NÃO 2039524-43.2018.8.26.0000 24/4/2018 DEPOIS O acusado é homem

327 SIM 2252461-38.2017.8.26.0000 24/04/2018 DEPOIS HC 33 + 35, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Bruna Santos Da Silva Não concessão São Paulo Capital V Manutenção

gravidade do crime; ausência de documentação 
suficiente para verificar a ausência de outros 
familiares para cuidar de sua prole; paciente é 
reincidente; ser lactente ou a simples existência de 
filhos menores não enseja a concessão automática 
da benesse, pois é necessária prova idônea, 
segundo o caput do 318.

Sim não menciona S.E.

328 NÃO 0002057-88.2015.8.26.0123 24/4/2018 DEPOIS O acusado é homem

329 SIM 2049102-30.2018.8.26.0000 25/04/2018 DEPOIS HC 155
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Fabiana Raquel De 

Oliveira
Não concessão Campinas Interior III V Manutenção

Paciente é portadora de maus antecedentes e 
multireincidente; Sua presença não é 
imprescindível aos cuidados da criança pois 
cometia delitos durante toda sua infância; Não cabe 
HC ante decisão que indefere liminar em idêntica 
via; Risco aos próprios filhos.

Sim menciona S.E.

330 SIM 2031278-58.2018.8.26.0000 25/04/2018 DEPOIS HC 33 + 40, III, V, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Thainara Pereira Ramos Não concessão São Paulo Capital III V Manutenção
Excepcionalidade do fato; Garantia da ordem 
pública; Não se mostrou imprescindibilidade; Saúde 
dos filhos

Sim menciona S.E.

331 SIM 2056369-53.2018.8.26.0000 25/04/2018 DEPOIS HC 33, L. 11.343 + 29 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Priscila Da Silva Antonio Não concessão Chavantes Interior V Manutenção

Reincidente específico; Periculosidade da paciente 
extraída da empreitada criminosa; Prisão 
necessária e adequada para a garantia da ordem 
pública; Situação excepcional (presa em flagrante - 
indica que cometia dentro de casa); Paciente já 
tinha cumprido pena em regime fechado - já deixou 
de exercer a função materna.

Sim menciona S.E.

332 SIM 0014080-42.2018.8.26.0000 26/04/2018 DEPOIS HC 33, caput lei de drogas Lei de Tóxicos Homem Acórdão Graziele Cristina 
Fernandes De Souza

Não concessão Campinas Interior V Manutenção

Não veio instruído no expediente os documentos 
comprobatórios de filiação e de dependência de 
filhos menores de 12 anos + situação 
excepcionalíssimo.

Sim menciona S.E.

333 SIM 0012904-28.2018.8.26.0000 26/04/2018 DEPOIS HC tráfico de entorpecentes Lei de Tóxicos Homem Acórdão Renata Scarassati Não informado Salto de Pirapora Interior V Manutenção

Expediente que não veio instruído com documentos 
comprobatórios de filiação e de dependência de 
filhos menores de 12 anos + situação excepcional 
(gravidade do crime de tráfico). 

Sim menciona S.E.

334 SIM 2056206-73.2018.8.26.0000 26/4/2018 DEPOIS HC 33, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Aline Cristina Pedro Não concessão Barretos Interior V Substituição

Sustentada a situação de mãe e a necessidade de 
sua presença na vida e desenvolvimento dos filhos 
durante a primeira infância (8 e 10 anos). Não é 
situação caracterizadora de exceção estabelecida 
no julgado do STF.

Sim não menciona S.E.

335 SIM 2065940-48.2018.8.26.0000 26/04/2018 DEPOIS HC 33 + 40, III, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Larissa Cristina Dos 
Santos

Concessão Hortolândia Interior V Manutenção

Garantia da ordem pública - entorpecente é 
considerado leve mas poderia levar ao consumo de 
drogas mais pesadas, que seriam consumidas em 
seu domicílio; Prova da materialidade; Indícios de 
autoria; Requisitos do 312 do CPP; Condições 
favoráveis não são características exigidas para a 
concessão de liberdade; Criança encontra-se com a 
paciente na Ala de Amamentação da penitenciária; 
Criança exposta a perigo.

Sim menciona S.E.
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336 SIM 2058430-81.2018.8.26.0000 26/04/2018 DEPOIS HC 33, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Fabiana Do Nascimento 
Silva

Não concessão Marília Interior V Manutenção

Fundamentação satisfatória da decisão que 
denegou; Comprovação de materialidade e indício 
de autoria; Grande quantidade de entorpecentes; 
Drogas guardadas no quarto dos filhos; situação 
excepcionalíssima

Sim menciona S.E.

337 NÃO 2026455-41.2018.8.26.0000 26/4/2018 DEPOIS O acusado é homem

338 SIM 2059870-15.2018.8.26.0000 26/04/2018 DEPOIS HC 33, L. 11.343 + 29 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ana Cláudia Dos Santos 
Guimarães

Concessão Araçatuba Interior IV V Manutenção

acusação de delito grave; paciente confessou a 
autoria do tráfico; garantia da ordem pública, 
conveniência da instrução criminal e segurança da 
aplicação da lei penal; necessidade de 
comprovação da situação degradante da ´risão 
preventiva, sem acesso a cuidados médicos, 
berçários e creches (Voto - Lewandowski).

Sim não menciona S.E.

339 SIM 2045292-47.2018.8.26.0000 26/04/2018 DEPOIS HC 33, § 1 + 35, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Sabrina Ferreira De 
Azevedo

Não concessão Mococa Interior III V Manutenção

Prisão é imprescindível à manutenção da ordem 
pública; Necessária imprescindibilidade dos 
cuidados da paciente; Discricionariedade do juiz 
com o verbo "poderá".

Não não menciona S.E.

340 SIM 0012659-17.2018.8.26.0000 26/04/2018 DEPOIS HC 33, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Aline De Souza Dos 
Santos

Concessão Andradina Interior III V Manutenção

Não se pode interpretar a lei como um salvo 
conduto para que as mulheres pratiquem crimes; 
Deve ser razoável e essencial para o menor - 
ambiente não saudável pela prática de tráfico de 
drogas, influenciará a formação da criança; 
Convivência pode corromper o menor; Mãe não era 
modelo a ser seguido pois se envolveu com o crime 
mesmo tendo filhos; Não há imprescindibilidade dos 
cuidados; Coloca em risco o futuro da filha; Se 
enquadra como situação excepcional: deixou sua 
filha de 2 anos em um município para visitar seu 
parceiro que se encontrava preso com maconha na 
vagina.

Sim menciona S.E.

341 SIM 2055596-08.2018.8.26.0000 26/04/2018 DEPOIS HC 33, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Mayara De Souza 
Ferreira

Não concessão Conchal Interior
NÃO 

ESPECIFICAD
O

Manutenção

Quadro a indicar personalidade voltada para o 
crime; Condutas reprováveis sob a ótica penal, de 
forma que a prisão domiciliar não seria suficiente 
para garantia da ordem pública; Contato com a mãe 
atualmente não trará benefícios para a formação da 
personalidade do filho; situação excepcional

Sim menciona S.E.

342 NÃO 0003700-32.2017.8.26.0052 26/4/2018 DEPOIS Não se trata de pedido de prisão domiciliar

343 SIM 2055066-04.2018.8.26.0000 2/5/2018 DEPOIS HC 33+ 35, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jacqueline Aparecida 
Ferraregi

Não concessão Mococa Interior V Substituição

credibilidade à palavra da genitora para apurar a 
sua situação de guardiã dos seus filhos e, na 
dúvida, o magistrado pode requisitar a elaboração 
de laudo social, devendo, no entanto, cumprir 
desde logo a ordem concedida no writ coletivo; 
paciente é primária e não ostenta antecedentes 
criminais; não hpuve destituição de poder familiar, 
crime não foi praticado contra os descendentes e 
não há gravidade na  conduta.

Sim não menciona S.E.

344 NÃO 2072829-18.2018.8.26.0000 04/05/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

345 SIM 2056175-53.2018.8.26.0000 04/05/2018 DEPOIS HC 157 §3 + 29 §2 + 61, II, "a" e 
"h"

Roubo / extorsão Homem Acórdão Barbara Frazão Não concessão Mongaguá Interior V Manutenção

Garantia da ordem pública; Decisão 
suficientemente fundamentada; Crime praticado 
mediante violência ou grave ameaça; não menciona 
os filhos da paciente

Sim não menciona S.E.

346 SIM 0000687-69.2015.8.26.0545 7/5/2018 DEPOIS Apelação 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Mulher Acórdão Fernanda De Oliveira 
Sakaki

Não concessão ATIBAIA Interior V Substituição Preenchimento dos requisitos; conduta não é a 
grave a ponto de não ser possível a aplicação

Sim não menciona S.E.

347 SIM 2063846-30.2018.8.26.0000 07/05/2018 DEPOIS HC
o 33, caput, da Lei nº 
11.343/2006 + artigo 273, §1º-
B

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Wellika Barbosa Da Silva Não concessão Presidente Venceslau Interior III Manutenção Gravidade concreta exacerbada Sim menciona S.E.

348 SIM 2050072-30.2018.8.26.0000 07/05/2018 DEPOIS HC 121, §2º, I, II e IV, e 211 + 244-
B, §2º, da Lei nº. 8.069/90

Homicídio Mulher Acórdão Claudia Mack Alves Da 
Cunha

Não concessão Socorro Interior V Manutenção prática de crime hediondo, na companhia de menor 
de idade (sua filha, à época com treze anos).

Sim menciona S.E.

349 NÃO 0008889-17.2017.8.26.0496 7/5/2018 DEPOIS O acusado é homem
350 NÃO 2057856-58.2018.8.26.0000 8/5/2018 DEPOIS O acusado é homem
351 NÃO 0006305-50.2012.8.26.0302 8/5/2018 DEPOIS O acusado é homem
352 NÃO 2085133-49.2018.8.26.0000 8/5/2018 DEPOIS O acusado é homem
353 NÃO 2085090-15.2018.8.26.0000 8/5/2018 DEPOIS O acusado é homem
354 NÃO 2085225-27.2018.8.26.0000 8/5/2018 DEPOIS O acusado é homem
355 NÃO 2085214-95.2018.8.26.0000 8/5/2018 DEPOIS O acusado é homem

356 SIM 2042936-79.2018.8.26.0000 8/5/2018 DEPOIS HC art. 33, caput, da lei n. 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Thais Rolim Dos Santos Não concessão São Paulo Capital V Substituição não incide sobre ela causas de afastamento da lei 
(segundo precedente do STF - HC coletivo) 

Sim não menciona S.E.

357 SIM 2048935-13.2018.8.26.0000 08/05/2018 DEPOIS HC 33, da Lei nº 11.343/06 Lei de Tóxicos Mulher Acórdão Munik D Angellis Lima Não concessão São Paulo Capital III IV V Manutenção seria um salvo-conduto para qualquer mulher com 
flho menor de doze anos

Sim menciona S.E.

358 SIM 2011208-20.2018.8.26.0000 08/05/2018 DEPOIS HC 33, L. 11.343 + 35, L. 11.343 + 
69

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Rute Ribeiro Damacena Não concessão Hortolândia Interior V Manutenção

Criança já não depende, em absoluto, dos cuidados 
da mãe. Sob o cuidado da mãe, estavam expostas 
a perigo iminente devido à proximidade com a 
criminalidade. Falta de cumprimento dos deveres 
inerentes a pai e mãe. Crianças estão sob cuidado 
dos pais e avós. "Circunstâncias excepcionais 
devidamente fundamentadas".

Sim menciona S.E.

359 SIM 2047416-03.2018.8.26.0000 09/05/2018 DEPOIS HC
33, caput, c.c. o artigo 40, 
incisos III e
VI, ambos da Lei nº 11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Gislaine De Queiroz Não concessão Capão Bonito Interior V Manutenção

entende que o art. 318 gera discriminação, além de 
impunidade. No entanto, sabendo precisar respeitar 
o STF, diz que o caso é excepcional, uma vez que a 
paciente praticou crime equiparado a hediondo.

Sim menciona S.E.

360 SIM 2041604-77.2018.8.26.0000 09/05/2018 DEPOIS HC
33, caput +35, caput, L. 
11.343/06 + 12 e 16, p.u., IV, 
L. 10.826/03

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Maria Eliza De Faria Não concessão Caraguatatuba Interior V Manutenção

entende-se que a paciente apresenta grave risco à 
sociedade tendo relações com membros do PCC e 
tendo sido presa em posse de armas e significativa 
quantidade de maconha e cocaína.

Sim menciona S.E.

361 SIM 2050568-59.2018.8.26.0000 9/5/2018 DEPOIS HC organização criminosa Organização criminosa Homem Acórdão Simone Lage Guimarães Não concessão Presidente Prudente Interior V Substituição

"Existe uma ordem e não mera sugestão, 
recomendação ou aconselhamento
emanada da Suprema Corte". "O Relator e os 
demais Ministros [do HC coletivo] que o 
acompanharam não deixaram de ponderar as 
consequências para a criança de conviver com a 
mãe acusada da prática de um crime. É possível 
que alguém, particularmente, emita juízo de valor 
diverso, mas, como dito, a decisão judicial invocada 
não permite rediscussão do tema, oriundo do mais 
alto Tribunal do país."

Sim não menciona S.E.

362 SIM 2056876-14.2018.8.26.0000 9/5/2018 DEPOIS HC tráfico Lei de Tóxicos Homem Acórdão Solange Aparecida 
Moura Nunes

Não concessão Embu das Artes Interior III V Substituição

primária, bons antecedentes, juntou comprovação 
da doença mental de sua filha, concretização dos 
direitos das crianças e dos jovens; precedentes do 
STF e STJ

Sim não menciona S.E.
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363 SIM 2056259-54.2018.8.26.0000 9/5/2018 DEPOIS HC estelionato
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Ailan Katiany Da Silva 

Santos
Concessão Peruíbe Interior V Manutenção

ausência de documentos comprovatórios: "o writ 
exige prova pré-constituída e, à vista das 
circunstâncias do caso concreto, mostra-se 
temerária sua análise."

Sim não menciona S.E.

364 SIM 2032426-07.2018.8.26.0000 9/5/2018 DEPOIS HC art. 33, caput, da Lei n. 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Adriana Bezerra Da Silva Não concessão Santo André Interior V Substituição não incide sobre ela causas de afastamento da lei 
(segundo precedente do STF - HC coletivo)

Sim não menciona S.E.

365 SIM 2088295-52.2018.8.26.0000 10/05/2018 DEPOIS HC 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Lei de Tóxicos Homem Acórdão Roberta Bueno Porcelli Não informado Itapira Interior V Manutenção
residência em que residem as crianças que foi 
palco da prática delituosa – paciente que escondia 
grande quantidade de drogas no interior do imóvel

Não não menciona S.E.

366 NÃO 2046044-19.2018.8.26.0000 10/5/2018 DEPOIS O acusado é homem

367 SIM 2072815-34.2018.8.26.0000 10/05/2018 DEPOIS HC organização criminosa Organização criminosa Homem Acórdão Ana Paula Silva Oliveira Não concessão Jandira Interior V Manutenção
"A ré não demonstrou que estava na guarda e 
zelando pela criação de seus filhos antes da 
prisão".

Sim não menciona S.E.

368 SIM 2074910-37.2018.8.26.0000 10/05/2018 DEPOIS HC tráfico e associação para o 
tráfico

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Bernadete Aparecida 
Fabian Da Silva

Não concessão Itapevi Interior V Manutenção

Só foi juntada a certidão de nascimento do neto da 
paciete, que se mostra insuficiente para concluir 
que o menor depende exclusivamente dela, até 
porque a guarda judicial a ela conferida era 
provisória.

Sim não menciona S.E.

369 SIM 2072587-59.2018.8.26.0000 10/05/2018 DEPOIS HC furto simples
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Jucimara Aparecida Dos 

Santos
Não concessão Guarujá Interior V Manutenção

O juiz "poderá" conceder o benefício e não 
"deverá". Situação excepcionalíssima (??) "pois 
cuida de a acusada que, beneficiada com medida 
cautelar alternativa ao cárcere, voltou a atentar 
contra bem jurídico fragmentariamente tutelado".

Sim menciona S.E.

370 SIM 2077286-93.2018.8.26.0000 10/05/2018 DEPOIS HC 33, caput lei de drogas Lei de Tóxicos Homem Acórdão Alexandra Cândido Não concessão Araçatuba Interior III Manutenção
O juiz "poderá" conceder o benefício e não 
"deverá". Situação excepcionalíssima: risco à 
ordem pública.

Sim menciona S.E.

371 SIM 2057265-96.2018.8.26.0000 10/5/2018 DEPOIS HC tráfico, associação para o 
tráfico e organização criminosa

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Mariana Martins De 
Paula

Não informado São Bernardo do Campo Interior III V Substituição HC coletivo. Sim não menciona S.E.

372 SIM 2054679-86.2018.8.26.0000 10/05/2018 DEPOIS HC tráfico de drogas Lei de Tóxicos Homem Acórdão Dayane Sousa Silva Não informado Guararapes Interior V Manutenção O juiz "poderá" e não "deverá" conceder o benefício 
+ mãe é um péssimo exemplo para as crianças.

Sim menciona S.E.

373 SIM 2060410-63.2018.8.26.0000 10/5/2018 DEPOIS HC artigo 35, caput, + 40, VI lei de 
drogas

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Adriana Souza Lima Concessão Tatuí Interior V Substituição Não há qualquer fato que demonstre não ser a 
paciente responsável pelos cuidados de seu filho.

Sim não menciona S.E.

374 SIM 2024446-09.2018.8.26.0000 10/5/2018 DEPOIS HC associação para o tráfico Lei de Tóxicos Homem Acórdão Hinglid Thais Correia Concessão Adamantina Interior V Substituição

Imprescindibilidade dos cuidados da mãe à criança 
+ "Inegável que a recém-nascida necessita de 
cuidados maternos e amamentação constante, não 
sendo o cárcere ambiente mais adequado nem 
recomendável para uma criança de tenra idade" + 
HC coletivo.

Sim não menciona S.E.

375 SIM 2088398-59.2018.8.26.0000 10/05/2018 DEPOIS HC tráfico Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ana Paula Fernandes Não informado Sumaré Interior V Manutenção

faculdade do juiz; não há demonstração de 
imprescindibilidade dos cuidados maternos; crime 
com violência ou grave ameaça; situação 
excepcional

Sim menciona S.E.

376 SIM 2057857-43.2018.8.26.0000 10/05/2018 DEPOIS HC tráfico e associação para o 
tráfico

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Beatriz Neves Dias Não concessão Itariri Interior V Manutenção Situação excepcional à aplicação do art. 318 + 
garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Sim menciona S.E.

377 NÃO 2064042-97.2018.8.26.0000 10/5/2018 DEPOIS O acusado é homem

378 SIM 2057644-37.2018.8.26.0000 10/05/2018 DEPOIS HC 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Lei de Tóxicos Homem Acórdão Rosangela Lopes 
Ventura

Não concessão São Paulo Capital V Manutenção
Considera a paciente como de alta periculosidade e 
com grandes chances de fuga. Situação 
excepcional.

Sim menciona S.E.

379 SIM 2063706-93.2018.8.26.0000 10/05/2018 DEPOIS HC 33, caput + 40, VI +  35, L 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Franscislene Aparecida 
Amarato De Oliveira

Não concessão Monte Azul Paulista Interior III V Manutenção
periculosidade, reprovabilidade do ato, risco de 
fuga e praticou crime em companhia de um filho 
mais velho

Sim menciona S.E.

380 NÃO 0005017-50.2011.8.26.0319 10/5/2018 DEPOIS Art. 318 não aplicável
381 NÃO 0012885-84.2016.8.26.0196 10/05/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva
382 NÃO 0006537-57.2017.8.26.0635 10/05/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva
383 SIM 2080460-13.2018.8.26.0000 10/05/2018 DEPOIS HC 157, § 2º, incisos I e II Roubo / extorsão Homem Acórdão Milena Couto Alves Não concessão São Paulo Capital III Manutenção crime gravíssimo, com emprego de violência Não não menciona S.E.

384 SIM 2053298-43.2018.8.26.0000 10/05/2018 DEPOIS HC 35 + 40, VI, L. 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Gislaine Duarte 
Fagundes

Concessão Bastos Interior III V Manutenção crime grave e hediondo, sendo prejudcial à 
sociedade que a paciente não esteja presa.

Sim menciona S.E.

385 SIM 0011280-41.2018.8.26.0000 10/05/2018 DEPOIS HC art. 33, caput, da Lei n. 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Aline Cristina Batista Não concessão Campinas Interior III Manutenção não comprova que, anteriormente à prisão, xs filhxs 
encontravam-se sob seu cuidado.

Sim menciona S.E.

386 SIM 2063520-70.2018.8.26.0000 10/5/2018 DEPOIS HC 33, §4º, da Lei 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Daiany De Lima Silva Não concessão Guarulhos Interior IV V Substituição não incide sobre ela causas de afastamento da lei 
(segundo precedente do STF - HC coletivo) 

Sim não menciona S.E.

387 SIM 2066087-74.2018.8.26.0000 16/5/2018 DEPOIS HC 3, 'caput' c.c. artigo 40, inciso 
III, L. 11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Rosângela Luciano Concessão Mogi das Cruzes Interior V Substituição excesso de prazo na prisão (um ano, ainda sem 
instrução criminal iniciada).

Não não menciona S.E. possui neta de 11 anos, estando o genitor 
desaparecido e a genitora morta.

388 SIM 2059485-67.2018.8.26.0000 16/05/2018 DEPOIS HC 33, caput lei de drogas Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ana Claudia Soares Da 
Silva

Não concessão Itatiba Interior V Manutenção
Situação excepcionalíssima à aplicação do HC 
coletivo + não é a única responsável pelos cuidados 
das crianças.

Sim menciona S.E.

389 NÃO 2066387-36.2018.8.26.0000 16/5/2018 DEPOIS O acusado é homem

390 SIM 2071817-66.2018.8.26.0000 17/5/2018 DEPOIS HC 33, caput, da Lei 11343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Flávia Silva Da Mata Não concessão Palmital Interior V Substituição está a paciente protegida por se enquadrar nas 
hipóteses do HC 143641/SP, julgado pelo STF.

Sim não menciona S.E.

391 SIM 2068277-10.2018.8.26.0000 17/05/2018 DEPOIS HC 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Sandra Regina Souto Não concessão Campinas Interior V Manutenção

"De rigor anotar, porém, que mencionado 
precedente não impõe
obrigatoriedade de concessão da prisão domiciliar 
de forma objetiva, sendo necessária
uma avaliação do caso; não se trata, portanto, de 
direito subjetivo da pessoa custodiada (...) Note-se 
que a paciente utilizava sua residência para a 
guarda e
depósito dos entorpecentes, expondo seus filhos ao 
convívio diário com usuários de
drogas e o comércio ilícito, colocando-os em 
situação de vulnerabilidade e plena
nocividade."

Sim menciona S.E.

392 NÃO 2074737-13.2018.8.26.0000 17/5/2018 DEPOIS O acusado é homem

393 SIM 2074894-83.2018.8.26.0000 17/05/2018 DEPOIS HC 157, §3º, CP Roubo / extorsão Homem Acórdão Luana Jardim Não concessão São Roque Interior V Manutenção
Imprescindibilidade para os cuidados das crianças 
não
demonstrada. Crime grave.

Sim menciona S.E.

394 SIM 2094834-34.2018.8.26.0000 17/05/2018 DEPOIS HC 33, caput, da Lei nº 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Daniele Faria 
Casagrande

Não informado Birigui Interior V Manutenção Alta periculosidade da paciente. Sim menciona S.E.

395 SIM 2073371-36.2018.8.26.0000 17/05/2018 DEPOIS HC 33, caput, da Lei nº 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Dhiescica Palloma De 
Oliveira Da Silva

Não concessão Boituva Interior V Manutenção

Crime grave, equiparado a hediondo. Necessidade 
de resguardo da ordem pública. Mesmo diante da 
recente decisão do Pretório Excelso, plenamente 
possível a manutenção da prisão preventiva diante 
de situações excepcionais, desde que devidamente 
fundamentadas. Caso que se enquadra em tal 
situação. O simples fato de ser mãe de duas 
crianças pequenas não lhe dá automaticamente 
direito líquido e certo à concessão do benefício, que 
deverá ficar a critério do juiz. Imprescindibilidade 
para os cuidados das crianças não demonstrada. A 
simples presença de atributos pessoais favoráveis 
não autoriza, por si só, a concessão da ordem.

Sim menciona S.E.
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396 NÃO 2072830-03.2018.8.26.0000 17/5/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva
397 NÃO 2054118-62.2018.8.26.0000 17/05/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

398 SIM 2063501-64.2018.8.26.0000 17/5/2018 DEPOIS HC 33 e 35, ambos da Lei nº 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Keila Monique Acelino 
De Souza Roque

Concessão Leme Interior III Substituição

"Verifica-se, realmente, que peculiaridades
existem que autorizam a prisão domiciliar da 
paciente Keila neste caso
concreto, permitindo verificar que a hipótese 
vertente se amolda aos lindes
do decisum da Suprema Corte"

Sim não menciona S.E.

399 SIM 2073961-13.2018.8.26.0000 17/5/2018 DEPOIS HC 33, caput, c.c. o artigo 40, 
inciso III, da Lei nº 11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Larissa Fernanda Tardoc Não concessão Paulo de Faria Interior III V Manutenção situação excepcionalíssima; gravidade do crime; 
reincidência na traficância

Sim menciona S.E.

400 SIM 2057436-53.2018.8.26.0000 17/05/2018 DEPOIS HC tráfico de entorpecentes Lei de Tóxicos Homem Acórdão  Bruna Ribeiro De Souza Não concessão Itaquaquecetuba Interior V Manutenção

Situação excepcionalíssima + não foi juntado nos 
autos documento que comprove que a mãe é 
imprescindível aos cuidados da criança e não está 
sob cuidados de terceiros. 

Sim menciona S.E.

401 SIM 2074834-13.2018.8.26.0000 21/5/2018 DEPOIS HC 33, caput, Lei 11343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Larissa Aparecida 
Pavinato Silveira

Não concessão Itapira Interior III Substituição atende aos requisitos impostos pelo HC 143641/SP 
STF

Sim não menciona S.E.

402 SIM 2055634-20.2018.8.26.0000 22/05/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Mulher Acórdão Talita Aparecida Aroca Não concessão ARAÇATUBA Interior V Manutenção promoção da ordem pública; caso excepcional; bem-
estar da filha; 

Sim menciona S.E.

403 NÃO 2082568-15.2018.8.26.0000 22/05/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

404 SIM 2097886-38.2018.8.26.0000 22/05/2018 DEPOIS HC 33, caput, Lei 11343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Josiane Souza 
Guimarães Lima

Não informado Lorena Interior V Manutenção
considera que a filha seria prejudicada pelo 
convívio com a mãe, visto que as atividades 
criminosas da progenitora poderiam prejudicá-la.

Sim menciona S.E.

405 NÃO 2073733-38.2018.8.26.0000 22/5/2018 DEPOIS O acusado é homem
406 NÃO 2077235-82.2018.8.26.0000 23/05/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva
407 NÃO 0001886-81.2017.8.26.0602 23/5/2018 DEPOIS Não se trata de pedido de prisão domiciliar
408 NÃO 2027559-68.2018.8.26.0000 23/05/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva
409 NÃO 0001302-03.2010.8.26.0491 24/5/2018 DEPOIS O acusado é homem
410 NÃO 2085166-39.2018.8.26.0000 24/5/2018 DEPOIS O acusado é homem
411 NÃO 2087862-48.2018.8.26.0000 24/5/2018 DEPOIS O acusado é homem

412 SIM 2098353-17.2018.8.26.0000 24/05/2018 DEPOIS HC 121, § 2º, IV Homicídio Homem Acórdão Natalia Cristina Limeira 
Comin

Não concessão  Agudos Interior V Manutenção Jurisprudência do STF. Alta gavidade concreta do 
crime. Crime de alta periculosidade.

Sim menciona S.E.

413 SIM 2082619-26.2018.8.26.0000 24/05/2018 DEPOIS HC 33, caput da Lei n° 11.343 + 
35, caput da Lei n° 11.343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão  Talita Ferreira Da Costa Não concessão  Bastos Interior V Manutenção Ela trouxe jurisprudência do STJ mesmo, não 
trouxe outros argumentos próprios.

Sim menciona S.E.

A presente impetração reitera a notícia de que o 
filho da paciente estaria acometido da condição 
descrita na CID 10 R46.3 + G40.9 hiperatividade e 
episódios de epilepsia não identificada (fl. 219)

414 SIM 2057514-47.2018.8.26.0000 24/05/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Gabriela Lima Pinho Não concessão LIMEIRA Interior V Manutenção

crime grave; ordem social; HC 422.235 sobre 
necessidade de cuidados maternos À criança; HC 
143.641 não se aplica pois se trata de uma situação 
excepcional por conta do crime grave cometido; 

Sim menciona S.E.

415 NÃO 2071378-55.2018.8.26.0000 24/5/2018 DEPOIS O acusado é homem

416 SIM 2072935-77.2018.8.26.0000 24/5/2018 DEPOIS HC 157, §3º e §2º, I, II e V Roubo / extorsão Homem Acórdão Tamires Roberta Gomes Não concessão Bragança Paulista Interior III IV V Substituição

a prisão domiciliar prevista no art. 318, do CPP, não 
consiste em "modalidade autônoma de medida 
cautelar pessoal", mas, sim, em "forma especial de 
cumprir a medida de prisão preventiva" e que a 
paciente, além de gestante, possui três filhas 
menores de 12 anos, é de rigor a substituição da 
prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Não não menciona S.E.

417 SIM 2067142-60.2018.8.26.0000 28/05/2018 DEPOIS HC 35, caput, da Lei nº 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Nadeja Ferreira da Silva Não concessão  Guarulhos Interior V Manutenção

Periculosidade da paciente, a qual estaria 
associada com organização criminosa conhecida, 
havendo indícios de estabilidade, atuando ela como 
transportadora de entorpecentes para o interior de 
estabelecimento prisional onde o seu marido as 
comercializava. A paciente estava foragida em 
momentos do processo. Jurisprudência do STF.

Sim menciona S.E.

418 SIM 2064766-04.2018.8.26.0000 29/5/2018 DEPOIS HC 33, caput e 35 + 40, inciso III, 
Lei 11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão  Silmara Silva Dos 
Santos

Concessão  Rancharia Interior III V Substituição

A paciente comprovou que é genitora de filho 
menor, de apenas seis anos de idade. Cita a 
jurisprudência do STF, que concedeu o HC coletivo 
de 2018. Cita jurisprudência do STJ. Fez um 
balanço entre a ordem pública e as necessidades 
da criança

Sim não menciona S.E.

419 SIM 2056616-34.2018.8.26.0000 29/5/2018 DEPOIS HC 273,  § 1, IV e V
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Flavia Fiori Hernandes Não concessão  Ribeirão Preto Interior V Substituição

Cita que Colendo Supremo Tribunal Federal, em 20
de fevereiro de 2018, concedeu habeas corpus 
coletivo nº 143.641 para
determinar a substituição da prisão preventiva pela 
domiciliar “de todas as
mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de 
crianças e deficientes sob
sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da 
Convenção sobre Direitos das
Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 
186/2008 e Lei 13.146/2015. Cita a jurisprudência 
da Sexta Turma do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, de relatoria 
do Ministro Nefi Cordeiro,
que examinando caso análogo reafirmou que na 
condição de gestante e de
mãe de criança, nenhum requisito é legalmente 
exigido, afora a prova dessa
condição (Habeas Corpus nº 362.922/ PR).

Sim não menciona S.E.

420 SIM 2053553-98.2018.8.26.0000 29/05/2018 DEPOIS HC 157, §3º Roubo / extorsão Homem Acórdão Bárbara Frasão Não concessão Mongaguá Interior V Manutenção

Caracterização dos atos praticados pela ré como de 
crueldade e tortura intensa e desmedida. 
Jurisprudência do STF: Colendo Supremo Tribunal 
Federal tem perfilhado a orientação de que a 
gravidade em concreto do crime, quando indicativa 
da periculosidade do agente, constitui motivo 
idôneo para a decretação de sua prisão cautelar, no 
afã de resguardar a ordem pública e a aplicação da 
lei penal.

Sim não menciona S.E.

421 SIM 2088672-23.2018.8.26.0000 30/5/2018 DEPOIS HC 2º, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei nº 
12.850/13

Organização criminosa Homem Acórdão Juliana Queiroz Barreto 
De Amorim

Concessão Presidente Venceslau Interior IV Substituição

A paciente é mãe de criança recém-nascida, em 
fase de amamentação, para a qual os cuidados 
maternos são imprescindíveis. Jurisprudência do 
STF. "Decisão judicial não se discute. Ela deve ser 
cumprida. Principalmente pelo Juiz." Juliana não é 
reincidente.

Sim não menciona S.E.

422 SIM 2055333-73.2018.8.26.0000 30/5/2018 DEPOIS HC 33, caput, da Lei nº 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Juliana De Araújo Alonso 
Mirandola

Não concessão Presidente Venceslau Interior V Substituição

A ré é advogada, possui residência e trabalho 
definidos e não ostenta antecedentes criminais. O 
filho dela estaria com problemas psicológicos 
remanescentes do afastamento da mãe.

Sim não menciona S.E.

423 SIM 2038184-64.2018.8.26.0000 05/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, 35, c/c 40, VI, Lei 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Thalia Reis Brune Não concessão SUMARÉ Interior III V Manutenção Ordem pública; cuidado do filho. Sim não menciona S.E.

424 NÃO 2070022-25.2018.8.26.0000 05/06/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva
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425 NÃO 2068211-30.2018.8.26.0000 5/6/2018 DEPOIS Art. 318 não aplicável

426 SIM 2081194-61.2018.8.26.0000 05/06/2018 DEPOIS HC 33 caput da Lei nº 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Stela dos Santos 
Marques

Não concessão  Bauru Interior V Manutenção

A acusada declarou que pretendia comercializar 18 
kg de maconha na cidade de Lins, o que revela que 
a prisão domiciliar é insuficiente para acautelar a 
ordem pública. Há sérios indícios de que sua
filha, se ela realmente detiver a guarda, encontra-se 
em situação
de risco, dado o seu grau de envolvimento com 
tráfico de drogas,
repita-se, revelado pela quantidade de drogas 
apreendida e pelo
teor do seu interrogatório. Entende que a conduta 
foi grave, e a pena deve ser correspondente a tal.

Sim menciona S.E.

427 SIM 2076009-42.2018.8.26.0000 05/06/2018 DEPOIS HC 121, § 2º, II e IV + 73 Homicídio Homem Acórdão Zilma Rodrigues Do 
Amaral Wruck

Não concessão Mongaguá Interior III V Manutenção

Prova da materialidade e
indícios de autoria do crime. A juiza argumenta que 
a ré teria demonstrado não ter controle de seus 
impulsos, necessitando, logo, de prisão.

Sim não menciona S.E.

428 SIM 2074258-20.2018.8.26.0000 05/06/2018 DEPOIS HC 33, caput da Lei n. 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Lygia De Souza Não concessão São Paulo Capital III V Substituição

HC 143.641 precedente STF; benefício não é para 
acusada, mas para seus filhos; risco de danos 
psicológicos aos filhos em caso de custódia da 
mãe; necessidade de cuidados da mãe pois 
parentes não têm condições; condições favoráveis 
da ré

Sim não menciona S.E.

429 SIM 2076391-35.2018.8.26.0000 05/06/2018 DEPOIS HC 155, § 4º, II
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Jéssica Eunise Da Silva Não concessão São Paulo Capital V Manutenção Paciente é reincidente, e as filhas estão sob os 

cuidados da mãe.
Não não menciona S.E.

430 SIM 2065171-40.2018.8.26.0000 6/6/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Patrícia Aparecida Lopes 
De Carvalho

Não concessão ARAÇATUBA Interior V Substituição
Primária; Preenchimento dos requisitos; conduta 
não é a grave a ponto de não ser possível a 
aplicação

Sim não menciona S.E.

431 SIM 2061086-11.2018.8.26.0000 06/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Valéria De Moraes Não concessão São Vicente Interior III V Manutenção

Escolha do juiz de conceder a substituição; 
reincidência; exceções ao benefício devido aos 
fatos; "inválida e abominável prática discriminatória 
(vedada, logicamente, pelo direito), em virtude de 
ver-se a outra contemplada, devido pura e 
simplesmente à sua condição de mulher com filho 
menor de doze anos, por exemplo, com o benefício 
do recolhimento domiciliar."

Sim menciona S.E.

432 SIM 2063726-84.2018.8.26.0000 6/6/2018 DEPOIS HC 157, §2o, II Roubo / extorsão Homem Acórdão Monise Franciele 
Colatrella

Não concessão TAQUARITINGA Interior V Substituição
Preenchimento dos requisitos; conduta não é a 
grave a ponto de não ser possível a aplicação; 
primária

Sim não menciona S.E.

433 SIM 2099693-93.2018.8.26.0000 6/6/2018 DEPOIS HC 33, caput da Lei n. 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Edina Dimiciano Não concessão  Bauru Interior V Substituição

A paciente é primária, possui residência fixa, não 
integra
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus nº 2099693-93.2018.8.26.0000 -
Voto nº 45.217 3
organização criminosa, de modo que a prisão 
preventiva poderá ser
substituída por uma das medidas cautelares 
previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal

Sim não menciona S.E.

434 SIM 2039803-29.2018.8.26.0000 6/6/2018 DEPOIS HC 157, §2º, incisos I, II e V + 288, 
parágrafo único

Roubo / extorsão Homem Acórdão  Tamires Silva Belarmino Não concessão São Paulo Capital V Substituição

É lactante vez que por ocasião de sua prisão estava 
gestante. Para aplicar o 318, é necessário apenas, 
no termo do inciso V, a comprovação de que a 
presao possui filhos menor de 12 anos, e não 
exatamente da sua necessidade para os cuidados 
das crianças. Jurisprudência do STF

Sim não menciona S.E. Parto dentro da prisão

435 SIM 2092030-93.2018.8.26.0000 07/06/2018 DEPOIS HC 157, § 2o, I,II Roubo / extorsão Homem Acórdão Fernanda Larissa Cabral 
Dos Santos

Não concessão Cajamar Interior III Manutenção
Ordem pública prevalece sobre a liberdade 
individual; no interrogatório afirmou não ter filhos ou 
estar grávida

Sim não menciona S.E.

436 SIM 2073350-60.2018.8.26.0000 07/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Adriana Alves Da Silva Não concessãoSÃO BERNARDO DO CAMPOInterior V Manutenção exceções ao benefício devido à grave ameaça; 
ordem pública

Sim menciona S.E.

437 SIM 2079005-13.2018.8.26.0000 07/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Naiara Cristina Bernardo 
De Oliveira

Não concessão Guaíra Interior V Manutenção exceções ao benefício devido à grave ameaça; 
ordem pública

Sim menciona S.E.

438 NÃO 2073783-64.2018.8.26.0000 07/06/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva
439 SIM 0016965-29.2018.8.26.0000 07/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, 11.343/2006 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Daiane Pereira Oliveira Não informado CARAGUATATUBA Interior IV V Manutenção Periculosidade da conduta do agente. Sim menciona S.E.

440 SIM 0016953-15.2018.8.26.0000 07/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, 11.343/2006 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Nádia Cristina Santos 
Pires Da Hora

Não concessão JUNQUEIRÓPOLIS Interior IV V Manutenção
Periculosidade da conduta do agente; ausência de 
documentos comprobatórios de dependência dos 
filhos

Sim menciona S.E.

441 SIM 0013157-16.2018.8.26.0000 07/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, 34 e 35 da Lei 
11.343/2006

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ana Paula Duarte De 
Lima Martins

Não concessão SUMARÉ Interior V Manutenção Periculosidade da conduta do agente; grande 
quantidade de droga

Sim menciona S.E.

442 SIM 2077879-25.2018.8.26.0000 07/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, c/c 40, III, Lei 
11.343/2006

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ariely Cristina De Oliveira 
Santos

Não concessão São Paulo Capital IV V Manutenção Agente reincidente; filha sob perigo com a mãe Sim menciona S.E.

443 NÃO 2083431-68.2018.8.26.0000 7/6/2018 DEPOIS O acusado é homem
444 NÃO 2092004-95.2018.8.26.0000 07/06/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

445 SIM 2091132-80.2018.8.26.0000 7/6/2018 DEPOIS HC 33, Lei 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Estelier Liliane Menezes Não concessãoSÃO JOSÉ DO RIO PRETOInterior V Substituição Preenchimento dos requisitos; adequação a 
situação social da ré; "poder" como "dever"

Sim não menciona S.E.

446 SIM 2038359-58.2018.8.26.0000 07/06/2018 DEPOIS HC 33, Lei 11.343/06 Lei de Tóxicos Mulher Acórdão Cristiane Aparecida 
Bueno Rodrigues

Não concessão ATIBAIA Interior IV V Manutenção Faculdade do julgador; Ordem pública Sim menciona S.E.

447 SIM 2075440-41.2018.8.26.0000 07/06/2018 DEPOIS HC 157, §2°, II Roubo / extorsão Homem Acórdão Fabiana Silva 
Nascimento

Não concessão São Paulo Capital V Manutenção Reincidente, grave ameaça à ordem pública Sim menciona S.E.

448 SIM 0034278-18.2016.8.26.0050 07/06/2018 DEPOIS Apelação 28, caput, 27, Lei de Tóxicos Lei de Tóxicos Homem Acórdão Leocadia Cecilia 
Rodrigues

Não concessão São Paulo Capital V Manutenção Perigo para os filhos Sim menciona S.E.

449 SIM 0005507-98.2016.8.26.0286 07/06/2018 DEPOIS Apelação 33, caput Lei de Tóxicos Homem Acórdão Fabia Oliveira De Souza Não concessão ITU Interior V Manutenção Individualização da pena Sim menciona S.E.

450 SIM 0007776-12.2012.8.26.0073 07/06/2018 DEPOIS Apelação 157, §3° Roubo / extorsão Homem Acórdão

Tatiane Anacleto Dos 
Santos, Andréia 
Aparecida As Neves + 2 
Homens

Não concessão AVARÉ Interior V Manutenção Dispensável no cuidado do filho Sim não menciona S.E.

451 SIM 2092706-41.2018.8.26.0000 07/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, 35, Lei 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Fabiana De Toledo Não concessão Catanduva Interior V Manutenção Risco para ordem pública, dispensável no cuidado 
do filho

Sim não menciona S.E.

452 SIM 2085212-28.2018.8.26.0000 07/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, Lei 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Raiane Fernanda Dos 
Santos

Não concessão Limeira Interior III V Manutenção Risco para ordem pública, dispensável no cuidado 
do filho

Sim não menciona S.E. Filho usa remédio controlado Carbamazepina 
20mg/ml para crises convulsivas (epilepsia).

453 NÃO 2086458-59.2018.8.26.0000 07/06/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

454 SIM 2071237-36.2018.8.26.0000 8/6/2018 DEPOIS HC 33, caput, c/c 40, III, 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Arlete Da Silva Lima Não concessão São Paulo Capital V Substituição Preenchimento dos requisitos; não reincidente Sim não menciona S.E.

455 SIM 2033198-67.2018.8.26.0000 8/6/2018 DEPOIS HC
33, caput, 35, caput, Lei 
11.343/06 e 12 da Lei 
10.826/03

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jessica Tamires 
Rogrigues

Não concessão PEDREIRA Interior IV Substituição Preenchimento dos requisitos Sim não menciona S.E.

456 SIM 2018970-87.2018.8.26.0000 8/6/2018 DEPOIS HC 33, caput, c/c 40, III, Lei 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Arlete Da Silva Lima Não concessão São Paulo Capital V Substituição Preenchimento dos requisitos; não reincidente Sim não menciona S.E.

457 SIM 2080507-84.2018.8.26.0000 11/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Patricia Aparecida 
Pereira Da Silva

Não concessão São Paulo Capital V Manutenção
Desprezo em relação à maternidade; exceções ao 
benefício devido à grave ameaçamãe como má 
influência para os filhos

Sim menciona S.E.
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458 SIM 9003451-31.2017.8.26.0050 11/06/2018 DEPOIS Agravo 157, §2o, I Roubo / extorsão Homem Acórdão Marcela Maria De 
Oliveira Batista

Não concessão São Paulo Capital IV Manutenção
Periculosidade da conduta do agente; exceções ao 
benefício devido à grave ameaça; paciente não 
sofre tratamento indigino

Não não menciona S.E.

459 SIM 2080873-26.2018.8.26.0000 13/6/2018 DEPOIS HC art. 33, caput, c.c. o art. 40, inc. 
VI, L. 11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Aline Gonçalves Anselmo 
De Brito

Concessão  Mirandópolis Interior III V Substituição paciente possui dois filhos menores de 12 anos de 
idade, uma de 6 e outra de 7

Sim não menciona S.E.

460 SIM 2080227-16.2018.8.26.0000 13/06/2018 DEPOIS HC art. 33, caput, da Lei nº 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Clara Lucia Rossino Não concessão São Bernardo do CampoInterior V Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; 
ordem pública ameaçada;garantia da aplicação da 
lei penal; conveniência da instrução criminal; verbo 
poder do artigo entendido como faculdade do juiz; 
desconhecimento ao HC coletivo por se adequar à 
excepcionalidade; filho não ficará desemparado na 
ausência da mãe; falta de provas coomprovando a 
idade do filho; cometimento de crime equiparado à 
hediondo; impunidade; a lei não pode ser um salvo-
conduto para que mulheres possam cometer crimes 
deliberadamente; crime de grave ameaça ou 
violência; exposição à criança a um risco 
desnecessário

Sim menciona S.E.

461 SIM 2085439-18.2018.8.26.0000 13/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 + 180, 
caput

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Vanessa Andrade Pauli Não concessão São Paulo Capital V Manutenção
Ordem pública prevalece sobre a liberdade 
individual; Escolha do juiz de conceder a 
substituição; Periculosidade da conduta do agente 

Não não menciona S.E.

462 NÃO 2100363-34.2018.8.26.0000 14/6/2018 DEPOIS Pedido prejudicado
463 NÃO 0000304-08.2016.8.26.0626 14/6/2018 DEPOIS O acusado é homem

464 SIM 2072771-15.2018.8.26.0000 14/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 + 35, L. 
11.343 

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Claudia Antonia Dos 
Santos

Não concessão Fernandópolis Interior IV V Manutenção
exceções ao benefício devido à grave ameaça; 
Contato das crianças com drogas; ausência de 
imprenscibilidade da presença da mãe

Sim menciona S.E.

465 SIM 0016974-88.2018.8.26.0000 14/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 + 35, L. 
11.343 

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ketry Danieli Da Silva 
Gentil Dos Santos

Não concessão Votuporanga Interior V Manutenção
Periculosidade da conduta do agente; razoabilidade 
da aplicação da norma; ausência de 
imprenscibilidade da presença da mãe

Sim menciona S.E.

466 SIM 2097336-43.2018.8.26.0000 14/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Leticia Pires Do Amaral Não concessão JAÚ Interior
NÃO 

ESPECIFICAD
O

Manutenção Escolha do juiz de conceder a substituição; Sim menciona S.E.

467 SIM 2096336-08.2018.8.26.0000 14/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Mulher Acórdão Aline De Fatima Leite Da 
Silva

Não concessão Nazaré Paulista Interior V Manutenção
ausência de imprenscibilidade da presença da mãe; 
Escolha do juiz de conceder a substituição; ; 
Contato das crianças com drogas

Sim não menciona S.E.

468 SIM 2096336-08.2018.8.26.0000 14/06/2018 DEPOIS Agravo 33, L. 11.343 Lei de Tóxicos Mulher Acórdão Aline De Fatima Leite Da 
Silva

Não concessão Nazaré Paulista Interior V Manutenção
ausência de imprenscibilidade da presença da mãe; 
Escolha do juiz de conceder a substituição; ; 
Contato das crianças com drogas

Sim não menciona S.E.

469 NÃO 2084029-22.2018.8.26.0000 14/6/2018 DEPOIS O acusado é homem

470 SIM 2063470-44.2018.8.26.0000 17/6/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 + 35, L. 
11.343 + 16, L.10.826

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Isabela Karolina Damasio 
Abranches

Não concessão SÃO SEBASTIÃO Interior V Substituição
Primária; Preenchimento dos requisitos; conduta 
não é a grave a ponto de não ser possível a 
aplicação

Sim não menciona S.E.

471 SIM 2051907-53.2018.8.26.0000 17/6/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 + 35, L. 
11.343 + 16, L.10.826

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Isabela Karolina Damasio 
Abranches

Não concessão SÃO SEBASTIÃO Interior V Substituição
Primária; Preenchimento dos requisitos; conduta 
não é a grave a ponto de não ser possível a 
aplicação

Sim não menciona S.E.

472 SIM 2090874-70.2018.8.26.0000 18/06/2018 DEPOIS HC artigos 33 e 35 da Lei nº 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Bianca Tavares Aragão Não concessão São Paulo Capital V Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; 
ordem pública ameaçada;garantia da aplicação da 
lei penal; conveniência da instrução criminal; 
desconhecimento ao HC coletivo por se adequar à 
excepcionalidade; filho não ficará desemparado na 
ausência da mãe; cometimento de crime 
equiparado à hediondo; crime de grave ameaça ou 
violência; exposição à criança a um risco 
desnecessário

Sim menciona S.E.

473 SIM 2087030-15.2018.8.26.0000 18/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, § 4°, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Cleonice Idalino Não concessão Cafélândia Interior V Manutenção
ordem pública; situação excepcional previsra no HC 
143.641/SP; má influencia para as crianças; 
escolha do juíz;  

Sim menciona S.E.

474 SIM 2083195-19.2018.8.26.0000 18/6/2018 DEPOIS HC 35, caput, L.11.343/06 + 33, 
caput, L.11.343/06 

Lei de Tóxicos Mulher Acórdão Aline Da Silva Ribeiro Não concessão São José dos Campos Interior III V Substituição 2 filhos menores de 12 anos; HC 142.479/SP; crime 
não cometido mediante grave ameaça

Não não menciona S.E.

475 NÃO 2101204-29.2018.8.26.0000 19/6/2018 DEPOIS O acusado é homem

476 SIM 2100813-74.2018.8.26.0000 19/06/2018 DEPOIS HC artigo 33, "caput", c.c. o artigo 
40, inciso III, L. 11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Glauce Ribeiro Não concessão  Tupi Paulista Interior III V Manutenção

ordem pública ameaçada; garantia da aplicação da 
lei penal; verbo poder do artigo entendido como 
faculdade do juiz; desconhecimento ao HC coletivo 
por se adequar à excepcionalidade; cometimento 
de crime equiparado à hediondo; fomenta a prática 
de crimes de grave ameaça ou violência; 
possibilidade de reiteração delitiva

Sim menciona S.E.

477 NÃO 2078135-65.2018.8.26.0000 19/6/2018 DEPOIS O acusado é homem

478 SIM 2073378-28.2018.8.26.0000 19/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Pamela Marne Braga Da 
Silva

Não concessão  Porangaba Interior III V Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; 
ordem pública ameaçada;garantia da aplicação da 
lei penal; conveniência da instrução criminal; verbo 
poder do artigo entendido como faculdade do juiz; 
desconhecimento ao HC coletivo por se adequar à 
excepcionalidade; filho não ficará desemparado na 
ausência da mãe; crime de grave ameaça ou 
violência; possibilidade de reiteração delitiva

Sim menciona S.E.

479 SIM 2097313-97.2018.8.26.0000 19/6/2018 DEPOIS HC art. 33, caput, da Lei nº 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Greice Kelly Paulino Não concessão Itapetininga Interior V Substituição

paciente possui filhos menores de 12 anos que 
necessita de seus cuidados; falta de embasamento 
da gravidade do delito e da gravidade de perigo à 
ordem pública; ordem concedida, devendo a 
paciente ficar 24h em casa

Sim não menciona S.E.

480 SIM 2252410-27.2017.8.26.0000 19/06/2018 DEPOIS HC 155, § 4º, I + 155, § 4º, IV
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Bruna Estércio Dos 

Santos
Não concessão MARÍLIA Interior V Manutenção

envolvimento anterior com tráfico; não está 
preparada para o convivo em sociedade apesar de 
nao ostentar violência ou grave ameaça; é preciso 
evitar a prática de novos delitos; crianças já 
estavam sob resposabilidade de terceiro antes dela 
ser presa; 

Sim não menciona S.E.

481 SIM 0006892-35.2011.8.26.0358 20/06/2018 DEPOIS Apelação 35, caput, L.11.343/06 + 33, 
caput, L.11.343/06 

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Kamila Marcela de 
Oliveira Vieira

Não concessão Mirassol Interior III Manutenção crime grave; Sim menciona S.E.

482 SIM 2093201-85.2018.8.26.0000 20/06/2018 DEPOIS HC 35, caput + 33, caput + 40, III, 
L.11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Wilma De Toledo Não concessão Cachoeira Paulista Interior V Manutenção crime grave; risco à ordem pública; Sim não menciona S.E.

483 SIM 0014375-79.2018.8.26.0000 20/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, § 4°, L. 11.343 + 29, 
caput

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Claudinéia Maria Da 
Silva

Não concessão São Paulo Capital III V Manutenção
substuição de preventiva para domiciliar não é 
automática; situação excepcional; drogasde 
quantidade relevante; opção do juiz; reincidente

Sim menciona S.E.

484 NÃO 2092300-20.2018.8.26.0000 21/6/2018 DEPOIS O acusado é homem

485 SIM 2077996-16.2018.8.26.0000 21/06/2018 DEPOIS HC artigo 33, caput, da Lei nº 
11/343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Maria De Lourdes 
Gonçalves Lopes

Não concessão  Itapevi Interior III V Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; 
ordem pública ameaçada;garantia da aplicação da 
lei penal; conveniência da instrução criminal;; 
cometimento de crime equiparado à hediondo;  
crime de grave ameaça ou violência;

Sim menciona S.E.

486 SIM 2111809-34.2018.8.26.0000 21/6/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Damiris Daiane De 
Almeida

Não concessão  Itatinga Interior V Substituição possui dois filhos menores de 12 anos, primária, 
residencia fixa e é lactante; 

Sim não menciona S.E.
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487 SIM 0016844-98.2018.8.26.0000 21/06/2018 DEPOIS HC
33, L. 11.343/06 + 16, 
parágrafo único, IV, L. 
10.826/03

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Alessandra Moreira Não concessão  Pindamonhangaba Interior V Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; 
ordem pública ameaçada;garantia da aplicação da 
lei penal; conveniência da instrução criminal; verbo 
poder do artigo entendido como faculdade do juiz; 
desconhecimento ao HC coletivo por se adequar à 
excepcionalidade; filho não ficará desemparado na 
ausência da mãe; crime de grave ameaça ou 
violência; exposição à criança a um risco 
desnecessário

Sim menciona S.E.

488 SIM 2108891-57.2018.8.26.0000 21/06/2018 DEPOIS HC artigo 35 da Lei nº 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Liliane Jovino Não concessão  Guaratinguetá Interior V Manutenção

verbo poder do artigo entendido como faculdade do 
juiz; desconhecimento ao HC coletivo por se 
adequar à excepcionalidade; filho não ficará 
desemparado na ausência da mãe; exposição à 
criança a um risco desnecessário

Sim menciona S.E.

489 SIM 2076125-48.2018.8.26.0000 21/06/2018 DEPOIS HC 35 + 40, incisos III, IV e VI, da 
Lei nº 11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Janaina Maria De Assis Não concessão São Bernardo do CampoInterior V Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; 
ordem pública ameaçada; verbo poder do artigo 
entendido como faculdade do juiz; 
desconhecimento ao HC coletivo por se adequar à 
excepcionalidade; crime de grave ameaça ou 
violência;

Sim menciona S.E.

490 NÃO 0009122-14.2017.8.26.0496 21/6/2018 DEPOIS Não se trata de pedido de prisão domiciliar
491 NÃO 0014499-06.2014.8.26.0161 21/06/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

492 SIM 2094398-75.2018.8.26.0000 21/06/2018 DEPOIS HC 35, caput, L.11.343/06 + 33, 
caput, L.11.343/06 

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Tharike Evangelista 
Sanches

Não concessão Bastos Interior III Manutenção
situação excepcionlíssima prevista no HC 143.641; 
crime grave; prejudicial a fomação psíquica e moral 
da filha

Sim menciona S.E.

493 NÃO 0001386-07.2017.8.26.0540 21/6/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

494 SIM 2103348-73.2018.8.26.0000 21/06/2018 DEPOIS HC 35, caput + 34, caput + 33, 
caput, L.11.343/06 

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Cristiane Romão Siqueira Não concessão PIRACAIA Interior V Manutenção
crime grave; consequncias sociais irreparáveis; 
ausência da comprovação de ser a unica 
responsável pelos cuidados do filho (p.único, 318)

Não não menciona S.E.

495 SIM 2097339-95.2018.8.26.0000 25/06/2018 DEPOIS HC Art. 33, caput e Art. 34 da Lei 
11.343/08

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ianca Aparecida Da Silva Não concessão LIMEIRA Interior V Manutenção Risco para ordem pública e para criança; 
armazenamento de drogas em casa

Sim menciona S.E.

496 SIM 2101764-68.2018.8.26.0000 25/06/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Michele Resende Santos Não concessão São Paulo Capital V Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; 
ordem pública ameaçada;garantia da aplicação da 
lei penal; conveniência da instrução criminal; 
desconhecimento ao HC coletivo por se adequar à 
excepcionalidade; crime de grave ameaça ou 
violência; exposição à criança a um risco 
desnecessário

Sim menciona S.E.

497 SIM 2054074-43.2018.8.26.0000 25/6/2018 DEPOIS HC art. 33, caput, c.c. o art. 40, inc. 
VI, ambos da Lei nº 11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Talita Da Silva Não concessão  Leme Interior V Substituição
paciente é genitora de criança menor de 12 anos de 
idade, de 4 anos de idade; é conforme ao HC 
coletivo

Sim não menciona S.E.

498 SIM 2066024-49.2018.8.26.0000 26/6/2018 DEPOIS HC 33, caput + 35, caput, L. 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Roberta Da Silva Prismic Não concessão  Mogi das Cruzes Interior V Substituição paciente mae de criança de 4 anos Sim não menciona S.E.

499 SIM 2094021-07.2018.8.26.0000 28/06/2018 DEPOIS HC
Art. 33, caput, 34 e 35, L. 
11.343/06 + 16, caput, L. 
10826/03

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Simone Cristina Pontes 
Pereira

Não concessão SUMARÉ Interior V Manutenção Risco para ordem pública; perigo para os filhos Sim menciona S.E.

500 SIM 2105069-60.2018.8.26.0000 28/06/2018 DEPOIS HC Art. 33 e 35, caput, Lei 
11.343/08

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Rumilda Vera Martinez Não concessão Birigui Interior V Manutenção Risco para ordem pública; Falta de condições do 
Estado para fiscalização eficaz da prisão domiciliar 

Sim menciona S.E.

501 SIM 0013559-97.2018.8.26.0000 28/06/2018 DEPOIS HC Art. 33, caput, Lei 11.343/07 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Caroline De Jesus 
Pontes

Não concessão São Paulo Capital V Manutenção Risco para ordem pública; faculdade do julgador no 
art. 318. Menor sob cuidado de avó

Sim menciona S.E.

502 SIM 2124449-69.2018.8.26.0000 28/06/2018 DEPOIS HC Art. 33c caput e 35, caput da 
Lei 11343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Grazieli Cristina Custódio Não concessãoSanta Cruz das PalmeirasInterior V Manutenção Risco para ordem pública e para criança; 
armazenamento de drogas em casa

Não não menciona S.E.

503 SIM 2107374-17.2018.8.26.0000 28/06/2018 DEPOIS HC Art. 157 Roubo / extorsão Homem Acórdão Malu Da Silva Aureliano Não informado São Paulo Capital V Manutenção Risco para ordem pública e para criança; alta 
reprovabilidade e periculosidade

Sim não menciona S.E.

504 SIM 0003453-67.2015.8.26.0619 28/06/2018 DEPOIS Apelação artigo 301, § 1º, do Código 
Penal

Furtos, estelionatos e outros 
crimes sem violência

Homem Acórdão Edilene Dos Santos Não concessão  Taquaritinga Interior III Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; 
desconhecimento ao HC coletivo por não se 
adequar à excepcionalidade; filho não ficará 
desemparado na ausência da mãe; impunidade; a 
lei não pode ser um salvo-conduto para que 
mulheres possam cometer crimes deliberadamente; 
crime com violência ou grave ameaça contra a 
pessoa; verbo poder do artigo entendido como 
faculdade de o juiz; "inquestionável e odiosa 
propensão de edilene à prática de crimes"

Sim menciona S.E.

505 NÃO 2005100-72.2018.8.26.0000 28/6/2018 DEPOIS O acusado é homem

506 SIM 0000176-75.2017.8.26.0618 28/06/2018 DEPOIS Apelação 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Rosalba Aparecida Da 
Silva Araujo

Não concessão  Taubaté Interior V Manutenção

alto grau de periculosidade desconhecimento ao 
HC coletivo; filho não ficará desemparado na 
ausência da mãe; impunidade; crime de grave 
ameaça ou violência

Sim não menciona S.E.

507 NÃO 2105615-18.2018.8.26.0000 28/06/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

508 SIM 2080651-58.2018.8.26.0000 28/06/2018 DEPOIS HC artigo 33,caput, c.c. o artigo 
40, inciso VI, L. 11.343/06

Lei de Tóxicos Mulher Acórdão Mariline Soares De 
Almeida Silva

Não concessão  São José dos Campos Interior V Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; 
ordem pública ameaçada;garantia da aplicação da 
lei penal; conveniência da instrução criminal; verbo 
poder do artigo entendido como faculdade do juiz; 
desconhecimento ao HC coletivo por se adequar à 
excepcionalidade; filho já completou 12 anos; 
cometimento de crime equiparado à hediondo;crime 
de grave ameaça ou violência

Sim menciona S.E.

509 SIM 2075968-75.2018.8.26.0000 28/06/2018 DEPOIS HC artigo 33,caput, c.c. o artigo 
40, inciso VI, L. 11.343/06

Lei de Tóxicos Mulher Acórdão Ana Carolina De Souza 
Barbeiro

Não concessão  Presidente Venceslau Interior IV V Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; 
ordem pública ameaçada;garantia da aplicação da 
lei penal; verbo poder do artigo entendido como 
faculdade do juiz; desconhecimento ao HC coletivo 
por se adequar à excepcionalidade; filho não ficará 
desemparado na ausência da mãe; cometimento de 
crime equiprado à hediondo; impunidade; crime de 
grave ameaça ou violência;

Sim menciona S.E.

510 SIM 2082786-43.2018.8.26.0000 04/07/2018 DEPOIS HC Art. 33, caput, Lei 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Marcia David Mendes 
Rosa

Não concessão TAUBATÉ Interior V Manutenção Risco para ordem pública; faculdade do julgador no 
art. 318

Sim menciona S.E.

511 SIM 2106649-28.2018.8.26.0000 04/07/2018 DEPOIS HC Art. 33, caput, Lei 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Juliana Da Silva Rocha Não concessão ITAQUAQUECETUBA Interior V Manutenção Risco para ordem pública; faculdade do julgador no 
art. 318

Sim menciona S.E.

512 SIM 2078642-26.2018.8.26.0000 4/7/2018 DEPOIS HC Art. 33, caput, Lei 11.343/08 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Dara De Cássia Antônio 
Barbosa Silva

Não concessãoSÃO JOSÉ DOS CAMPOSInterior V Substituição Primária com bons antecedentes Sim não menciona S.E.

513 NÃO 0000502-96.2016.8.26.0415 4/7/2018 DEPOIS O acusado é homem

514 SIM 0013242-55.2017.8.26.0026 04/07/2018 DEPOIS Agravo Art. 33 e 35, caput, Lei 
11.343/08

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Adenise Alves De Lara Não concessão Bauru Interior III Manutenção Risco para ordem pública; reincidência Sim não menciona S.E.

515 SIM 2129470-26.2018.8.26.0000 05/07/2018 DEPOIS HC Art. 33, caput, Lei 11.343/07 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Eloisa Andrae Matos 
Vieira

Não informado Igarapava Interior V Manutenção Risco para valores morais e éticos das crianças Não não menciona S.E.

516 NÃO 0022523-79.2018.8.26.0000 05/07/2018 DEPOIS Art. 318 não aplicável

517 SIM 2123691-90.2018.8.26.0000 16/7/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Mulher Acórdão Beatriz Rodrigues Da 
Conceição

Concessão São Paulo Capital V Substituição Preenchimento dos requisitos; conduta não é a 
grave a ponto de não ser possível a aplicação

Sim não menciona S.E.

518 SIM 2078183-24.2018.8.26.0000 16/7/2018 DEPOIS HC Art. 33 da Lei 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Luana Mayara Alvaceti Não concessão LIMEIRA Interior V Substituição
Acusada não vendia entorpecentes em casa e não 
se dedicava continuamente ao narcotráfico. Não 
colocava o filho em perigo.

Sim não menciona S.E.

519 NÃO 2013180-25.2018.8.26.0000 16/7/2018 DEPOIS O acusado é homem
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520 NÃO 9001130-86.2018.8.26.0050 16/07/2018 DEPOIS Pedido prejudicado
521 NÃO 2124837-69.2018.8.26.0000 16/07/2018 DEPOIS HC nº 143.641 não aplicável

522 SIM 2097715-81.2018.8.26.0000 18/07/2018 DEPOIS HC 157, § 2, I Roubo / extorsão Homem Acórdão Lumbiane Fernanda De 
Souza Dos Santos

Não concessão Lins Interior V Manutenção Desprezo em relação à maternidade; exceções ao 
benefício devido à grave ameaça

Sim menciona S.E.

523 SIM 2098450-17.2018.8.26.0000 19/07/2018 DEPOIS HC 157, §2, I, II, + 244-B, L. 8.069 Roubo / extorsão Homem Acórdão Thais Matias Pereira Não concessão AGUDOS Interior V Manutenção exceções ao benefício devido à grave ameaça; 
ausência de imprenscibilidade da presença da mãe

Sim menciona S.E.

524 SIM 2122447-29.2018.8.26.0000 19/7/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Sanmya Weylla Dos 
Santos

Não concessão São José do Rio Pardo Interior V Substituição Preenchimento dos requisitos; conduta não é a 
grave a ponto de não ser possível a aplicação

Sim não menciona S.E.

525 NÃO 2090465-94.2018.8.26.0000 19/7/2018 DEPOIS O acusado é homem
526 NÃO 2096089-27.2018.8.26.0000 19/7/2018 DEPOIS O acusado é homem
527 NÃO 2098872-89.2018.8.26.0000 19/7/2018 DEPOIS O acusado é homem

528 SIM 2117468-24.2018.8.26.0000 19/7/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Aline Aparecida Da Silva Não concessão MARÍLIA Interior V Substituição Preenchimento dos requisitos; conduta não é a 
grave a ponto de não ser possível a aplicação

Sim não menciona S.E.

529 SIM 2119309-54.2018.8.26.0000 19/7/2018 DEPOIS HC Art. 33 e 35 da Lei 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Natalia Aparecida Da 
Silva

Não concessão LEME Interior V Substituição

Paciente sem antecedentes, decreto não delimitou 
a conduta da acusada, sem indicativos de que ela 
fosse uma pessoa danosa ao convívio social. Além 
disso, argumentou sobre possuir e cuidar filha de 1 
ano e 2 meses de idade. 

Sim não menciona S.E.

530 SIM 0016409-27.2018.8.26.0000 19/07/2018 DEPOIS HC Art. 157 Roubo / extorsão Homem Acórdão Kátia Aparecida Moreira 
De Sousa

Não concessão LIMEIRA Interior V Manutenção

Crime praticado mediante violência ou grave 
ameaça. Paciente estava em carro com réplica de 
pistola e arma calibre .38 com munições, além de 
celulares roubados. O carro também era roubado. 
Subtraíram R$1000 em dinheiro. Deixou os filhos 
em casa em fim de semana para praticar o crime, 
sendo negligente na criação dos filhos.

Sim menciona S.E.

531 SIM 2102963-28.2018.8.26.0000 19/07/2018 DEPOIS HC Art. 33 da Lei 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Janaina Roberta Ghezzi Não concessão ITAPIRA Interior V Manutenção Risco para os filhos; vendia drogas em casa Sim menciona S.E.
532 NÃO 0002181-66.2018.8.26.0996 19/07/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva
533 NÃO 0003387-63.2018.8.26.0496 24/07/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

534 SIM 2114239-56.2018.8.26.0000 24/07/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Nayara Cristiana Afonso 
Silva

Não concessão MIRANDÓPOLIS Interior V Substituição crianças extremamente novas; paciente primária Sim não menciona S.E.

535 SIM 2092239-62.2018.8.26.0000 24/07/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 + 35, L. 
11.343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ana Carolina De Jesus Não concessão São Bernardo do Campo Interior III Manutenção
Escolha do juiz de conceder a substituição; 
ausência de imprenscibilidade da presença da mãe Sim menciona S.E.

536 SIM 2060470-36.2018.8.26.0000 24/07/2018 DEPOIS HC 159, § 1 + 1, I, a, L. 9.455 + 2, 
§ 2, L. 12.850 + 329, § 1

Outros crimes com violência Homem Acórdão Talita Buzaid Martorano Não concessão São Paulo Capital V Manutenção Escolha do juiz de conceder a substituição; 
Periculosidade da conduta do agente

Sim não menciona S.E.

537 SIM 0027511-32.2016.8.26.0577 24/07/2018 DEPOIS Apelação 33, caput, L. 11.343 + 35, L. 
11.343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Emanuele Moraes De 
Alvarenga

Não concessãoSÃO JOSÉ DOS CAMPOSInterior V Manutenção ausência de imprenscibilidade da presença da mãe; 
mãe como má influência para os filhos

Não não menciona S.E.

538 SIM 9000001-76.2018.8.26.0040 24/7/2018 DEPOIS Outros 33, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Marcella Valiente Concessão Américo Brasiliense Interior V Substituição

Regime domiciliar não constitui impunidade; art. 
318, inc. V, traz requisito objetivo, imposição de 
novo requisito não previsto em lei representaria 
ilegalidade; indispensabilidade dos cuidados da 
mãe é presumida

Sim não menciona S.E.

539 SIM 2092033-48.2018.8.26.0000 25/07/2018 DEPOIS HC tráfico ilícito de entorpecentes Lei de Tóxicos Homem Acórdão Luana Lisboa De Oliveira Não informado Bauru Interior V Manutenção Exceção à aplicação do HC coletivo. Sim menciona S.E.

540 NÃO 2071970-02.2018.8.26.0000 25/07/2018 DEPOIS O acusado é homem

541 SIM 2122858-72.2018.8.26.0000 25/07/2018 DEPOIS HC tráfico de entorpecentes; uso 
indevido de drogas; 

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Monica Aparecida Flora Não concessão Guaíra Interior V Manutenção

periculosidade concreta do paciente; reiteração 
delitiva; garantia da ordem pública; crime 
equiparado a crime hediondo; presença da paciente 
não é indispensável para a ordem pública; filha não 
possui 12 anos completos; cabe a exceção do HC 
coletivo 

Sim não menciona S.E.

542 SIM 2000062-08.2017.8.26.0617 25/07/2018 DEPOIS Apelação 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Stéffani Alves Pereira 
Dos Santos

Não concessãoSÃO JOSÉ DOS CAMPOSInterior V Manutenção
Periculosidade da conduta do agente; ausência de 
imprenscibilidade da presença da mãe; situação 
excepcionalíssima

Sim menciona S.E.

543 NÃO 2127364-91.2018.8.26.0000 26/07/2018 DEPOIS O acusado é homem

544 SIM 2116204-69.2018.8.26.0000 26/07/2018 DEPOIS HC tráfico ilícito de drogas Lei de Tóxicos Homem Acórdão Edilaine Pinheiro 
Gonçalves

Não concessão Caraguatatuba Interior V Manutenção

Exceção à aplicação do HC + ausência de 
imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos 
+ aplicação do art. 318, cpp é faculdade, e não 
obrigação, do juiz; "o comportamento apresentado 
pela paciente deixa transparecer que ela não tem 
qualquer cuidado, proteção e carinho com seus 
filhos".

Sim menciona S.E.

545 SIM 2130565-91.2018.8.26.0000 26/07/2018 DEPOIS HC 2, § 2 e § 4, I, L. 12.850/2013,  
33 + 35, L. 11.343/2006

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Flávia Gimenez Kulaif Não concessão  Penápolis Interior V Manutenção

garantia da ordem pública; não cabe a 
aplicabilidade ao HC coletivo devido ao alto nível de 
periculosidade; materialidade delitiva comprovada; 
não há evidências de que a paciente seja a única 
responsável pelos cuidados da filha, que segue 
amparada pela vó materna; indicios que a pática 
delitiva envolvia a menor;  lei 13.257/2016 que 
assegura o desenvolvimento infantil integral

Sim menciona S.E.

546 SIM 2129499-76.2018.8.26.0000 26/07/2018 DEPOIS HC  33,caput, 35,caput, 40,  VI, L. 
11.343 + 244-B ECA

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Januzia Evangelista Da 
Silva

Não concessão  Socorro Interior V Manutenção

existencia de prova de materialidade e indícios de 
autoria; grantia da ordem pública; impossibilidade 
de aplicação do HC coletivo; periculosidade da 
paciente; não há evidências da imprenscibilidde da 
presença dos pais no cuidado dos filhos; e não se 
mostrou que a prisão domiciliar seria melhor para o 
filho; aliciamento de um dos filhos para o tráfico; co 
provação que os filhos estão devidamente 
amparados; ordem pública supera a liberdade 
individual

Sim menciona S.E.

547 SIM 2133341-64.2018.8.26.0000 26/07/2018 DEPOIS HC artigo 121, § 2º, incisos II e III, 
CP

Homicídio Homem Acórdão Elma Vilma Da Rocha Não concessão  Dois Córregos Interior V Manutenção

alto gravidade do delito; ordem pública afetada; 
desconhecimento ao HC coletivo por não possuir 
provas de que não ha outra forma de cuidar do flho 
senão a mãe livre; concedimento de liberdade 
devido ao tratamento de saúde não foi concedido, 
pois o tratamento pode ser realizado bem sob 
custódia.

Sim não menciona S.E.

548 SIM 2147255-98.2018.8.26.0000 26/07/2018 DEPOIS HC artigo 157, §2º, inciso II e §2º-
A, I, CP

Roubo / extorsão Homem Acórdão Izabela De Castro 
Nogueira

Não informado  Suzano Interior III V Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; falta 
de prova que exerce atividade lícita; ordem pública 
afetada; desconhecimento ao HC coletivo por se 
adequar à excepcionalidade; filho não ficará 
desemparado na ausência da mãe; conceder 
liberdade provisória levaria à impunidade; a lei não 
pode ser um salvo-conduto para que mulheres 
possam cometer crimes deliberadamente; crime 
com violência ou grave ameaça contra a pessoa; 
exposição à criança a um risco desnecessário

Sim não menciona S.E.
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549 SIM 2145196-40.2018.8.26.0000 26/07/2018 DEPOIS HC 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Marília Gabriela Alves Não concessão  Itanhaém Interior III V Manutenção

alto grau de periculosidade e reprovabilidade; falta 
de prova que exerce atividade lícita; ordem pública 
afetada; filho não ficará desemparado na ausência 
da mãe; conceder liberdade provisória levaria à 
impunidade; a lei não pode ser um salvo-conduto 
para que mulheres possam cometer crimes 
deliberadamente

Não não menciona S.E.

550 SIM 0097528-30.2013.8.26.0050 26/07/2018 DEPOIS Outros 33, caput, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Maria Aparecida Dias De 
Souza

Não informado São Paulo Capital V Manutenção

Escolha do juiz de conceder a substituição; 
exceções ao benefício devido aos fatos; 
reincidência;problemas relacionados aos crimes de 
drogas para a sociedade no geral; Contato das 
crianças com drogas; mãe como má influência para 
os filhos

Sim não menciona S.E.

551 SIM 0011530-46.2017.8.26.0635 26/07/2018 DEPOIS Apelação 304 + 297
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Iraneide Alves Da Silva Não informado São Paulo Capital V Manutenção

Escolha do juiz de conceder a substituição; 
exceções ao benefício devido aos fatos; 
reincidência;problemas relacionados aos crimes de 
drogas para a sociedade no geral; Contato das 
crianças com drogas; mãe como má influência para 
os filhos

Sim não menciona S.E.

552 NÃO 2125486-34.2018.8.26.0000 26/07/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

553 SIM 0001649-04.2018.8.26.0411 30/07/2018 DEPOIS Outros art. 33,caput, c.c. art. 40, III, 
ambos da Lei nº 11.343/06

Lei de Tóxicos homem Acórdão Vanda Lucia De Moura Não concessão São Paulo Capital V Substituição

mãe com filho menor de 12 anos; condições 
enquadrantes ao HC coletivo; tendo em vista a 
situação degradante no sistema penitenciário 
nacional em garantir os direitos de mães de 
crianças menores de 12 anos há um entendimento 
de que estas devem ter a prisão domiciliar 
garantida; verbo 'poderá' presente no artigo 318 do 
CPP há de ser tratado como 'deverá'; crime 
cometido não teve grave ameaça ou violência; não 
posui maus antecedentes

Sim não menciona S.E.

554 NÃO 2090730-96.2018.8.26.0000 30/07/2018 DEPOIS Art. 318 não aplicável
555 NÃO 2130885-44.2018.8.26.0000 31/07/2018 DEPOIS O acusado é homem
556 NÃO 0004754-73.2011.8.26.0430 31/07/2018 DEPOIS O acusado é homem
557 NÃO 2089964-43.2018.8.26.0000 01/08/2018 DEPOIS O acusado é homem

558 SIM 2132107-47.2018.8.26.0000 01/08/2018 DEPOIS HC artigo 33, § 4º, da Lei 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Sônia Da Silva Lopes Não concessão  Franca Interior V Manutenção

entende que existe uma necessidade presumida da 
genitora estar no ambito familiar e que a paciente 
se enquadra no requisito de mãe com filho menor 
de 12 anos. Contudo, há um entendimento de que 
há uma desnecessidade do cuidado da mãe neste 
caso concreto, devido ao risco à ordem pública; alto 
grau de periculosidade; crime de grave ameaça ou 
violência; paciente se encaixa nas situações de 
exceção do HC coletivo, não devendo ser provido; 
convivência da conduta criminosa com o filho em 
sua residência;

Sim menciona S.E.

559 SIM 2113668-85.2018.8.26.0000 02/08/2018 DEPOIS HC arts. 33, caput, e 35, caput, 
ambos da Lei n. 11.343/2006

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ana Paula Vechi Da Silva Não concessão  Dois Córregos Interior V Manutenção

condenações anteriores, acusada de envolver 
adolescente no tráfico; risco à ordem pública, 
gravidade concreta delitiva; comércio em sua 
própria residencia evidencoia probabilidade maior 
de novas condutas delitivas na presença dos filhos; 
prisão domiciliar não é eficaz para garantir a odem 
pública; caso mensurado se refere às exceções do 
HC coletivo; relato de que não houve comprovação 
da idade dos filhos; e não há comprovação de que 
ela seja a única responsável pelo cuidado dos filhos

Sim menciona S.E.

560 SIM 2133939-18.2018.8.26.0000 02/08/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Josiele Martins Pires Não concessão Paranapanema Interior V Manutenção exceções ao benefício devido aos fatos; mãe como 
má influência para os filhos;

Sim menciona S.E.

561 SIM 2113770-10.2018.8.26.0000 02/08/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ana Carolina Ferreira 
Marques

Não concessão LIMEIRA Interior V Manutenção

exceções ao benefício devido aos fatos; mãe como 
má influência para os filhos; Lar não saudável para 
criação; segurança e interesses do menor 
prejudicados; reincidência

Sim menciona S.E.

562 SIM 2136883-90.2018.8.26.0000 02/08/2018 DEPOIS HC artigos 33 e 35 da Lei nº 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Sandra Aparecida Dos 
Santos Souza

Não concessão  Barretos Interior V Manutenção

garantia da ordem pública; conveniência da 
instrução criminal e aplicação da lei penal; 
gravidade do delito deve ser obsevada, mesmo não 
sendo embasada para decretar a prisão; delito de 
natureza gravíssima; grande desassogo à 
população ordeira; alta periculosidade; 
insensibilidade moral que conduz os indivíduos à 
degradação física e psíquica; afeta a paz social; 
leva as pessoas a um estado de pânico; verbo 
poderá relata a condição de faculdade do juiz; 
exceção não condiz com o HC coletivo

Sim menciona S.E.

563 SIM 2131032-70.2018.8.26.0000 02/08/2018 DEPOIS HC artigo 33 da Lei nº 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jhullia Giovanna Barbosa Não concessão  Fartura Interior V Manutenção

alto grau de periculosidade e insensibilidade moral; 
ordem pública e paz social afetadas; verbo poder 
do artigo entendido como faculdade de o juiz; 
desconhecimento ao HC coletivo por se adequar à 
excepcionalidade

Sim menciona S.E.

564 NÃO 2154636-60.2018.8.26.0000 02/08/2018 DEPOIS Supressão de instância

565 SIM 0002159-80.2018.8.26.0099 02/08/2018 DEPOIS Outros  288 e 155,  4º,  II e IV
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Helen Gomes Da Silva Não concessão  Bragança Paulista Interior V Manutenção

maus antecedentes, cometimento de crime na 
presença do filho; não atende aos requisitos do HC 
coletivo; filhos sob cuidado da vó matern, não 
ficando claro que necessitavam dela 
obrigatoriamente; garantia da ordem pública; 
materialidade dos fatos; periculosidade da paciente;  
crime de grave ameaça ou violência; não respeita a 
pretensão de proteção à primeira infância; 
personalidade voltada para o crime

Sim não menciona S.E.

566 SIM 2125512-32.2018.8.26.0000 02/08/2018 DEPOIS HC 33, “caput” + 40, III + 35, 
“caput” + 40, III, L. 11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Adriana Sene Valim Não concessão Aguaí Interior V Manutenção

alto grau de periculosidade; ordem pública 
afetada;garantia da aplicação da lei penal; 
conveniência da instrução criminal; verbo poder do 
artigo entendido como faculdade de o juiz; 
desconhecimento ao HC coletivo por se adequar à 
excepcionalidade; crime equiparado à hediondo; 
JUIZ DEVE JULGAR PELA LEI E NÃO PELO 
JULGADO

Não não menciona S.E.

567 NÃO 2118248-61.2018.8.26.0000 02/08/2018 DEPOIS O acusado é homem
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568 SIM 2086624-91.2018.8.26.0000 02/08/2018 DEPOIS HC 33, “caput” + 40,  III, ambos da 
Lei nº 11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ingridy Aparecida Dos 
Reis Silva

Não concessão Interior III IV V Manutenção

alto grau de periculosidade; ordem pública 
afetada;garantia da aplicação da lei penal; 
conveniência da instrução criminal; verbo poder do 
artigo entendido como faculdade de o juiz; 
desconhecimento ao HC coletivo por não se 
adequar à excepcionalidade; crime equiparado à 
hediondo; JUIZ DEVE JULGAR PELA LEI E NÃO 
PELO JULGADO; estado de gravidez não é motivo 
para soltura; filho não ficará desemparado na 
ausência da mãe

Não não menciona S.E.

569 SIM 2135915-60.2018.8.26.0000 02/08/2018 DEPOIS HC art.121, § 2º, incs. I, II, III e IV Homicídio Homem Acórdão Paula Adamaria Da Silva Não concessão  Araras Interior V Manutenção

alto grau de periculosidade; ordem pública 
afetada;garantia da aplicação da lei penal; 
conveniência da instrução criminal; verbo poder do 
artigo entendido como faculdade de o juiz; 
desconhecimento ao HC coletivo por se adequar à 
excepcionalidade; filho não ficará desemparado na 
ausência da mãe; falta de provas coomprovando a 
idade do filho; cometimento de crime hediondo; 
conceder liberdade provisória levaria à impunidade

Sim não menciona S.E.

570 SIM 2136818-95.2018.8.26.0000 02/08/2018 DEPOIS HC artigo 33 da Lei nº 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Caroline Leopoldino Dos 
Santos

Não concessão  Taubaté Interior V Manutenção

alto grau de periculosidade; ordem pública afetada; 
garantia da aplicação da lei penal; conveniência da 
instrução criminal; desconhecimento ao HC coletivo 
por se adequar à excepcionalidade; crime 
equiparado à hediondo; filho não ficará 
desemparado na ausência da mãe; causaria 
sensação de impunidade; personalidade voltada 
para o crime e ausência de freios morais

Sim menciona S.E.

Premiar os que são pilhados na prática de crimes 
de tal sorte com o benefício da liberdade provisória 
causaria desprestígio ao Poder Judiciário e 
contribuiria para o agravamento da sensação de 
impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes 
Públicos, que permeia e corrói toda a sociedade.

571 SIM 2056260-39.2018.8.26.0000 03/08/2018 DEPOIS HC 171, caput, do CP
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Ailan Katiany Da Silva 

Santos
Não concessão Peruíbe Interior V Manutenção

não há documentação probatória; situação de 
exceção prevista pelo HC coletivo; péssimos 
antecedentes; criminalidade em sua vida 
prejudicaria a se dedicar a maternidade; perigo 
concreto delitivo

Sim não menciona S.E.

572 SIM 2095847-68.2018.8.26.0000 07/08/2018 DEPOIS HC tráfico de drogas e associação 
para o tráfico

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Cristiane Maciel Não concessão  Santo Anastácio Interior V Substituição mãe de filho menor de 12 anos que necessita de 
seus cuidados e se enquadra no HC coletivo

Sim não menciona S.E.

573 SIM 2116666-26.2018.8.26.0000 08/08/2018 DEPOIS HC 157, § 2o, I, II, V Roubo / extorsão Homem Acórdão Rayssa Andrade Da 
Costa

Não concessão São Paulo Capital III Manutenção
exceções ao benefício devido à grave ameaça; 
periculosidade da conduta e da agente; 
reincidência

Sim não menciona S.E.

574 SIM 2100787-76.2018.8.26.0000 09/08/2018 DEPOIS HC 121, § 2°, I, + 14, II Homicídio Homem Acórdão Caroline Marques Não concessãoSanta Cruz das PalmeirasInterior III Manutenção exceções ao benefício devido à grave ameaça; 
periculosidade da conduta e da agente

Sim não menciona S.E.

575 SIM 2106156-51.2018.8.26.0000 09/08/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Jackeline Soares Aleixo Não concessão Itapeva Interior V Manutenção

Reincidência que mostra desprezo pela 
responsabilidade materna; exceções ao benefício 
devido aos fatos; Lar não saudável para criação; 
mãe como má influência para os filhos

Sim menciona S.E.

576 SIM 2144270-59.2018.8.26.0000 09/08/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11343 + 40, V, 
L.11343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Cintia Gonçalves Borges Não concessão São Paulo Capital V Manutenção
Escolha do juiz de conceder a substituição; 
exceções ao benefício devido aos fatos; ausência 
de imprenscibilidade da presença da mãe

Sim menciona S.E.

577 NÃO 2118149-91.2018.8.26.0000 09/08/2018 DEPOIS O acusado é homem

578 SIM 2154059-82.2018.8.26.0000 09/08/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Grazieli Cristina Custodio Não informadoSanta Cruz das PalmeirasInterior III V Manutenção

Contato das crianças com drogas; mãe como má 
influência para os filhos; Lar não saudável para 
criação; razoabilidade da aplicação da norma; 
ausência de imprenscibilidade da presença da mãe; 
exceções ao benefício devido aos fatos; se o meio 
onde a criança for criada não lhe é favorável, ela 
será guiada à prática de atitudes dissociadas no 
convívio social, podendo tornar-se um sociopata.

Sim menciona S.E.

579 SIM 2140855-68.2018.8.26.0000 09/08/2018 DEPOIS HC 157, § 2o, II Roubo / extorsão Homem Acórdão Gabriela Lustosa Rui Não concessão São Paulo Capital V Manutenção exceções ao benefício devido aos fatos; 
periculosidade da agente

Sim menciona S.E.

580 SIM 2144714-92.2018.8.26.0000 09/08/2018 DEPOIS HC 33, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Andrea Luciana Marcos Não concessão ARARAQUARA Interior V Substituição Preenche os requisitos do benefício; Sim não menciona S.E.

581 SIM 2118532-69.2018.8.26.0000 09/08/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Michele De Jesus De 
Mendonça

Não concessão ARUJÁ Interior V Manutenção

Escolha do juiz de conceder a substituição; 
exceções ao benefício devido aos fatos; ausência 
de imprenscibilidade da presença da mãe; 
problemas relacionados aos crimes de drogas para 
a sociedade no geral

Sim menciona S.E.

582 NÃO 2126129-89.2018.8.26.0000 09/08/2018 DEPOIS Não se trata de pedido de prisão domiciliar
583 NÃO 2127406-43.2018.8.26.0000 09/08/2018 DEPOIS Não se trata de pedido de prisão domiciliar

584 SIM 2146526-72.2018.8.26.0000 09/08/2018 DEPOIS HC tráfico ilícito de entorpecentes Lei de Tóxicos Homem Acórdão Thais Da Mata Santos Não concessão Itaí Interior V Manutenção Exceção à aplicação do HC coletivo + mãe não é 
imprescindível aos cuidados da criança.

Sim não menciona S.E.

585 SIM 2130908-87.2018.8.26.0000 13/08/2018 DEPOIS HC art. 33, caput, da lei 
11.343/2006

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Taynara Cristina Da Silva 
Vitaliano

Não concessão  São José do Rio Preto Interior V Manutenção

há nos autos a materialidade do delito, prática de 
crime equiparado a crime hediondo; garantia da 
ordem pública; e da ordem econômica; mãe não é 
indispensável aos cuidados da criança, já que estão 
sob guarda da tia; antecedentes ruins; cabe nas 
exceções do HC coletivo, pois os filhos já não 
estavam sob sua guarda, maus antecedentes e 
iminente reisco à ordem pública; paciente não 
demonstrou apreço pelo filho; interpretação do juiz 
da faculdade imposta pelo artigoda prisão domiciliar

Sim menciona S.E.

586 SIM 0000893-32.2016.8.26.0292 13/08/2018 DEPOIS Apelação artigo 33 da Lei nº 11.3 Lei de Tóxicos Homem Acórdão
Bruna Marcia Nunes 
Ferreira E Paula Do 
Amaral Mariano

Não concessão  Jacareí Interior V Manutenção

temebilidade e risco para a ordem social; conduta 
material delitiva; devido a grande quantidade de 
drogas há uma previsão que o crime continue 
ocorrendo; garantia da ordem pública; alta 
reprovabilidade; menor não necessita diretamente 
da mãe, pois está sob cuidado dos parentes

Sim não menciona S.E.

587 SIM 2147785-05.2018.8.26.0000 13/08/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Roberta Martins Abrão Não concessão Assis Interior III V Manutenção situação excepcional; reincidência Sim menciona S.E.

588 SIM 2101663-31.2018.8.26.0000 14/08/2018 DEPOIS HC art. 157, §§ 1 e 2º, II, Roubo / extorsão Mulher Acórdão Jeniffer Kelryn Marques Não concessão  Guarulhos Interior V Manutenção

presente pedido já foi realizado anteriormente - 
crime de grave ameaça ou violência, paciente com 
maus antecedentes-, sem qualquer argumento 
inovador(precedente do STF HC:118043)

Não não menciona S.E.

Parto na prisão; filha de 1 ano que não tinha com 
quem ficar; ORDEM DENEGADA devido a junção 
deste processo com o de sua corré que possuía um 
caso diferente do seu

589 SIM 2101661-61.2018.8.26.0000 14/08/2018 DEPOIS HC art. 157, §§ 1 e 2º, II, Roubo / extorsão Mulher Acórdão
Jhennifer Karoline 
Silveira Dossantos 
Barreto

Não concessão  Guarulhos Interior V Manutenção

crime de grave ameaça ou violência, paciente com 
maus antecedentes; projeção de futura 
periculosidade do agente; necessidade de 
assegurar a ordem pública

Sim menciona S.E.

590 NÃO 2116089-48.2018.8.26.0000 15/08/2018 DEPOIS O acusado é homem

20/23



Apêndice

591 SIM 2154065-89.2018.8.26.0000 16/08/2018 DEPOIS HC artigos 33, “caput” + 35 + 40, 
inciso VI, L. 11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Maria Carolina Luca Não concessão São Paulo Capital V Manutenção

paciente respondeu ao processo enquanto estava 
presa cautelarmente, por isso o juiz disse que não 
há de permitir que ela apele solta; garantia da 
ordem pública; periculosiadade do agente; relata 
que medida cautelar neste caso é ineficaz, pois a lei 
de drogas visa a proteção à saúde; substituição 
para prisão domiciliar não vale pois a aciente não 
provou ter os filhos menores enão demonstrou ser 
imprescindível para sua sobrevivência

Não não menciona S.E.

592 SIM 2149162-11.2018.8.26.0000 16/08/2018 DEPOIS HC  121, § 2º, incisos II e IV Homicídio Homem Acórdão Vanessa Carvalho Não concessão  itapevi Interior V Manutenção

existencia de prova da materialidade  e de indícios 
de autoria sérios; garantia da ordem pública; 
gravidade concreta da ação tomada; periculosidade 
da paciente e tendência a cometer futuros delitos; 
se aplica a exceção ao HC coletivo; filha com já 
doze anos completos

Sim não menciona S.E.

593 NÃO 0018888-90.2018.8.26.0000 16/08/2018 DEPOIS O acusado é homem

594 SIM 2163930-39.2018.8.26.0000 16/08/2018 DEPOIS HC L.11343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Manoana Cesar Zanin Não concessão Pindamonhangaba Interior III V Manutenção

Contato das crianças com drogas; mãe como má 
influência para os filhos; razoabilidade da aplicação 
da norma; ausência de imprenscibilidade da 
presença da mãe; Lar não saudável para criação; 
exceções ao benefício devido aos fatos; segurança 
e interesses do menor prejudicados; "Convém 
observar nesses casos que se o meio onde a 
criança for criada não lhe é favorável, ela será 
guiada à prática de atitudes dissociadas no convívio 
social, podendo tornar-se um sociopata." 

Sim menciona S.E.

595 SIM 0000570-55.2017.8.26.0530 16/08/2018 DEPOIS Apelação 33, caput, L.11343 + 40, III, 
L.11343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Alessandra Cristina 
Biguza

Não concessão Ribeirão Preto Interior III V Manutenção Periculosidade da conduta do agente; exceções ao 
benefício devido aos fatos

Sim menciona S.E.

596 NÃO 2122325-16.2018.8.26.0000 16/08/2018 DEPOIS O acusado é homem

597 SIM 2146531-94.2018.8.26.0000 17/08/2018 DEPOIS HC 33, caput + 35, L. 11343 + 16, 
caput, p.ú., IV, L.10826

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Bruna Solange De 
Oliveira

Não concessão CAMPINAS Interior V Manutenção ausência de imprenscibilidade da presença da mãe; 
paciente não sofre tratamento indigino

Sim não menciona S.E.

598 SIM 2131770-58.2018.8.26.0000 20/08/2018 DEPOIS HC artigo 157,§ 2°, incisos I, II e V, 
e § 2°-A

Roubo / extorsão Homem Acórdão Ellen Cristina Alves Não concessão  campinas Interior V Manutenção

gravidade concreta da conduta imputada pela 
paciente, além de grave ameaça ao meio social - 
impossibilita o HC coletivo; risco de reiteração 
delitiva; garantia da ordem pública e da ordem 
econômica; maus antecedentes

Sim não menciona S.E.

599 SIM 2090368-94.2018.8.26.0000 21/08/2018 DEPOIS HC artigo 157,parágrafo 2º, inciso 
II

Roubo / extorsão Homem Acórdão Lucimara Aparecida 
Ramos

Não concessão São Paulo Capital V Manutenção

garantia da ordem pública, conveniência da 
instrução penal e assegurar a aplicação da lei 
penal, crime cometido com violência; gravidade 
concreta do delito, sendo exceção ao HC coletivo; 
substituição para domiciliar é faculdade do 
magistrado

Sim não menciona S.E.

600 SIM 2125232-61.2018.8.26.0000 22/08/2018 DEPOIS HC tráfico ilícito de entorpecentes Lei de Tóxicos Homem Acórdão Daniela Cozachevici 
Ruffo

Não concessão Pirajuí Interior V Manutenção
"A situação concreta possui excepcionalidades 
bastantes a justificar a manutenção da custódia 
preventiva da paciente".

Sim menciona S.E.

601 SIM 0001681-09.2018.8.26.0411 22/08/2018 DEPOIS Outros tráfico de drogas Lei de Tóxicos Mulher Acórdão Joelma Brito Alves Concessão Pacaembu Interior III Substituição criança no período de amamentação; 
vulnerabilidade da criança

Sim não menciona S.E.

602 SIM 0002268-74.2018.8.26.0041 22/08/2018 DEPOIS Agravo
homicídio qualificado, tortura, 
tráfico de drogas e associação 
para o tráfico

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Renata Fonseca Da Silva Não concessão São Paulo Capital V Manutenção

Entendimento do STF a partir do HC 143.641/SP de 
que mediante crime particado com violência ou 
grave ameaça -tortura,homicídio,tráfico de 
drogas(no caso) - é possível a prisão preventiva. 
Tribunal achou que não foi provado que a liberdade 
da sentenciada é indispensável para o cuidado do 
filho, já que há mais de três anos as crianças já 
estão sendo amparadas. Além disso, em referência 
as regras de bangkok ela possuirá o direito de 
liberdade somente quando o crime não for grave ou 
violento

Sim não menciona S.E.

603 SIM 0002329-77.2018.8.26.0996 22/08/2018 DEPOIS Agravo roubos majorados Roubo / extorsão Homem Acórdão Josiane Da Ssilva Bulcão Não concessão  Presidente de Prudente Interior V Manutenção

não há comprovação da extrema necessidade da 
presença da mãe no lar junto ao filho; apesar de se 
enquadrar no hc coletivo, o crime é de grave 
ameaça, de tal forma a ser uma exceção neste 
caso; aponta tambem a decisão do STJ que 
reafirma a decisão do STF

Sim não menciona S.E.

604 SIM 2160312-86.2018.8.26.0000 23/08/2018 DEPOIS HC art. 2º, § 2º, da Lei nº 
12.860/13

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Maria De Lourdes Santos 
Da Silva

Não concessão São Paulo Capital III V Manutenção

paciente ser acusada de integrar o PCC, que faz 
uso indiscriminado de armas de fogo, além de 
tráfico de drogas. sua de 14 já agia como se fosse 
adulta e a de 7 não morava com ela; Relata a 
impossibilidade da aplicação de medidas 
cautelares dada a gravidade do fatos imputados 
à paciente

Sim não menciona S.E.

605 SIM 2128565-21.2018.8.26.0000 23/08/2018 DEPOIS HC
art.33, caput + 35, caput, c/c 
art.40, V, todos da Lei 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Lilian Aline Ferreira 
Carneiro

Não concessão Bragança Paulista Interior V Manutenção

manutenção da ordem pública; enorme quantidade 
de entorpecentes apreendidos, expressiva ofensa 
ao objeto de tutela legal - saúde pública; 
periculosidade e real possibilidade de que volte a 
delinquir; perigo à ordem pública; crime de tráfico 
de drogas deve ser punido rigorosamente conforme 
informativo jurisprudencial n°541; utilização do HC 
coletivo que ressalva a situações excepcionais, 
como crimes de grave ameaça - como é o tráfico de 
drogas; o uso do verbo PODERÁ - é facultativo 
passar a mãe para prisão domiciliar; AVÓ CUIDA 
DAS CRIANÇAS, NÃO NECESSITANDO DOS 
CUIDADOS DA MÃE, mesmo observando que a 
falta dela trará certo impacto e sofrimento

Sim menciona S.E.

606 SIM 2100331-29.2018.8.26.0000 23/08/2018 DEPOIS HC art.33 e 35 da Lei 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Adriana Maria Vitorio Não concessão São Bernardo do CampoInterior V Manutenção

Traz à tona a decisão do HC 381634/SP, o qual 
torna indispensável a prisão para garantir a ordem 
pública - réu acusado de tráfico de entorpencentes; 
prisão em harmonia com a presunção constitucional 
de inocência; explicita a faculdade do juiz aplicar o 
benefício em virtude do artigo 318 - vide HC nº 
352.467, Rel. Min. Rogério SchiettiCruz, DJE 
20.04.2016; relata que conforme o HC coletivo, em 
casos excepcionais que foram praticados crimes 
com violência ou grave ameaça haveria uma não 
obrigatoriedade da concessão, cabendo ao juiz 
analisar -  no caso acredita que pelo tráfico 
associado outras pessoas seria grave e nocivo para 
seu convívio com os filhos, com uma probabilidade 
de expo-los a situações de risco; não houve 
comprovação de que os filhos estariam 
desamparados

Sim menciona S.E.
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607 SIM 2159945-62.2018.8.26.0000 23/08/2018 DEPOIS HC delito de roubo Roubo / extorsão Homem Acórdão Malu Da Silva Aureliano Não informado São Paulo Capital V Manutenção

conduta de alta periculosidade e alta 
reprovabilidade, de grave ameaça e violência; ré 
reincidente; convivência com a mãe expõe risco a 
criança pelo ambiente familiar, USO DO 
ESTATUTO DA CRIANÇA PARA PROTEGÊ-LA; 
POSSUI A VISÃO DE QUE A INTERPRETAÇÃO 
DESTE ARTIGO NÃO PODE SER UMA SALVA 
GUARDA PARA QUE AS MULHERES POSSA 
COMETER O CRIME QUE QUISEREM; convívio 
social com a mãe pode produzir SOCIOPATIA

Sim não menciona S.E.

608 SIM 2112343-75.2018.8.26.0000 23/08/2018 DEPOIS HC art. 33, caput, da lei 
11.343/2006

Lei de Tóxicos Mulher Acórdão Gessica Bastos Barbosa Não concessão São Paulo Capital III Manutenção

avó impetrou uma ação de guarda - falta de 
cuidados ao filho pela mãe; preventiva - garantia da 
ordem pública; utilização do entendimento firmado 
no STF de que se veda a concessão de liberdade 
nos crimes; crime doloso - pena privativa de 
liberdade é necessária; paciente cometeu crime 
hediondo; HC coletivo, caso a destituição do poder 
familiar seja por outros motivos que não a prisão, a 
prisão domiciliar não se aplicará; mãe pouco se 
importava para a filha alegando até não possuir 
filhos, mas na hor do HC se preocupou; apreensão 
de cerca de 265 g em sua casa, tal como dinheiro 
evidenciam potencial delitivo futuro

Sim não menciona S.E.

609 SIM 2148813-08.2018.8.26.0000 23/08/2018 DEPOIS HC art.33,caput, c.c. art.40, III, 
ambos da Lei nº 11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Thais Da Mata Santos Não concessão  Itaí Interior V Manutenção

foi informado pelo sistema de que já havia sido 
impetrado um hc com argumentação semelhante a 
este apresentado e que já havia sido negado - HC 
2146526-72.2018.8.26.0000, sendo assim, sem a 
adição de novos argumentos o tribunal denega o 
pedido

Não não menciona S.E.

610 SIM 2154067-59.2018.8.26.0000 27/08/2018 DEPOIS HC 33, caput, e § 4o, da Lei no 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão
Roberta Aparecida 
Sabino E Rubia Adriana 
Cipriano Farinha

Não concessão São João da Boa Vista Interior V Manutenção

Situação de exceção prevista à aplicação do HC 
coletivo: ambiente se mostra nocivo aos interesses 
da criança. Traficância que supostamente era 
operada no interior da residência das pacientes 
onde elas proporcionam os cuidados relativos à 
criação dos infantes

Sim menciona S.E.

611 NÃO 2144185-73.2018.8.26.0000 27/08/2018 DEPOIS Art. 318 não aplicável
612 NÃO 0000709-74.2017.8.26.0540 27/08/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

613 SIM 2137774-14.2018.8.26.0000 27/08/2018 DEPOIS HC 33, caput, Lei 11.343/2006 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Atamires Silvestre De 
Souza

Não concessão São Paulo Capital V Manutenção
Exeção à aplicação do HC coletivo: 
"excepcionalíssima gravidade". As crianças estão 
sob cuidado de outra mulher: Elisângela. 

Sim menciona S.E.

614 SIM 2138840-29.2018.8.26.0000 27/08/2018 DEPOIS HC art.121,§ 2°, II, III e IV, e 211 
c.c 29, "caput", e 69

Homicídio Homem Acórdão Daina Batista Não concessão  Cruzeiro Interior III IV Manutenção

criança está sendo assistida por sua avó, não 
precisando do cuidado imprescindível pela mãe; 
ordem pública visto; NA UNIDADE PRISIONAL 
ELA RECEBERÁ ASSISTÊNCIA MÉDICA e A 
CRIANÇA ESTÁ SENDO ASSITIDA PELA AVÓ;  o 
verbo PODERÁ faz com que a transferência para 
prisão domiciliar é facultativa; 

Não não menciona S.E.

615 SIM 2156854-61.2018.8.26.0000 28/08/2018 DEPOIS HC 33 da Lei de Tóxicos Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ivone Aparecida Suave Não concessão Franca Interior V Manutenção

Circunstâncias do flagrante. Não foi configurado 
que a autuada seria a única responsável pelo 
cuidado do neto. Não foi demonstrada ocupação 
lícita. Exceção no HC coletivo: caso especial - 
interesse público. 

Sim menciona S.E.

616 NÃO 2155221-15.2018.8.26.0000 28/08/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva
617 NÃO 2080048-82.2018.8.26.0000 29/08/2018 DEPOIS Supressão de instância

618 SIM 0021903-67.2018.8.26.0000 30/08/2018 DEPOIS HC 33, “caput”, 34 e 35, Lei 
11.343/06

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Carlos Alberto Almeida 
Do Amaral

Não concessão Sumaré Interior V Manutenção

não foi informada a idade dos filhos pequenos (não 
podendo verificar a hipótese do inciso V); exceção 
concedida pelo STF no HC coletiva ("crime 
mediante violência ou grave ameaça, contra seus 
descendentes ou em situações 
excepcionalíssimas"); periculosidade da acusada; 
mau exemplo para os filhos; 318 não é direito 
subjetivo do paciente mas tutela os direitos das 
crianças

Sim menciona S.E.

619 SIM 0031137-73.2018.8.26.0000 30/08/2018 DEPOIS HC 33, “caput”, e 35, Lei 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Marisangela Teodoro Da 
Silva

Não concessão Fernandópolis Interior III Manutenção

Sem documentos que comprovem filiação e 
dependência dos filhos. Situação 
exepcionalíssima; risco de frustração da 
aplicação da lei penal

Sim menciona S.E.

620 SIM 2166987-65.2018.8.26.0000 30/08/2018 DEPOIS HC 3, caput, 35 caput, Lei 
11.343/2006

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Priscila Roberta 
Rodrigues 

Não concessão Jaú Interior V Manutenção

A medida cautelar do art. 318, V, não deve ser 
concedida indiscriminadamente. Situação 
excepcionalíssima. "A condição de mulher com 
filho de até 12 anos incompletos não pode ser 
interpretada como um salvo conduto que a torne 
imune a ser recolhida em estabelecimento 
prisional."; prescindibilidade dos cuidados da mãe

Sim menciona S.E.

621 SIM 2156112-36.2018.8.26.0000 30/08/2018 DEPOIS HC 33, caput, Lei n° 11.343/06.
Lei de Tóxicos Homem Acórdão Bruna Cabral Moreira Não concessão Vargem Grande do Sul Interior V Manutenção

A garantia da ordem pública já é fundamento 
suficiente para a decretação e a manutenção da 
atividade criminosa, como se mostra o caso. Não 
há demonstração da imprescindibilidade da mãe 
ter que cuidar da filha, uma vez que em nenhum 
momento da impetração houve a afirmação de que 
a filha da paciente encontra-se desamparada. 
Natureza excepcionalíssima do caso. Exceção.

Sim menciona S.E.

622 SIM 2160210-64.2018.8.26.0000 30/08/2018 DEPOIS HC tráfico de drogas Lei de Tóxicos Homem Acórdão Flaviane Regina Vicente Não concessão Hortolândia Interior V Substituição
Interesses das crianças menores de 12 anos. Não 
configuração de nenhuma das exceções previstas 
na aplicação do HC coletivo. 

Sim não menciona S.E.

623 SIM 2177316-39.2018.8.26.0000 30/08/2018 DEPOIS HC
homicídio triplamente 
qualificado e ocultação de 
cadáver

Homicídio Homem Acórdão Ana Carolina Moraes 
Silva

Não concessão Santos Interior III Manutenção

A mãe não é imprescindível aos cuidados das 
crianças. A ré atentou contra a vida da própria filha 
(tentou matá-la e ocultar seu cadáver), sendo 
inaplicável o HC coletivo. A filha viva corre concreto 
risco de morte, caso fique aos cuidados da mãe.

Sim menciona S.E. Atentou contra a vida da filha

624 SIM 2160011-42.2018.8.26.0000 30/08/2018 DEPOIS HC 33, caput, da Lei no 11.343/06 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Elis Cristina Guarniel Da 
Silva

Não concessão São Paulo Capital V Manutenção
Ausência de comprovação de que os menores 
estivessem em risco. Os filhos não estão sem 
amparo. 

Sim não menciona S.E.

625 NÃO 9001169-83.2018.8.26.0050 30/08/2018 DEPOIS Art. 318 não aplicável

626 SIM 0022996-65.2018.8.26.0000 30/08/2018 DEPOIS HC 157, §2º, II e 244-B, caput, da 
Lei 8.069/90

Roubo / extorsão Homem Acórdão Ester Souza Da Silva Não concessão São Paulo Capital V Manutenção

Crime praticado com violência ou grave ameaça à 
pessoa: exceção à aplicação do HC coletivo. Além 
disso, o filho não está desamparado ou em situação 
de penúria.

Sim não menciona S.E.
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627 SIM 2147876-95.2018.8.26.0000 30/08/2018 DEPOIS HC

33, “caput”, e 35, L. 11.343/06 
e 16, “caput”, e 16, 
parág.único, IV, L. 
10.826/2003

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Bruna Solange De 
Oliveira

Não concessão Campinas Interior V Manutenção
A paciente tem acesso a berçários e creches para 
seus filhos. Além disso, seus filhos não dependem 
exclusivamente de seus cuidados.

Sim não menciona S.E.

628 SIM 0007488-12.2017.8.26.0066 30/08/2018 DEPOIS Apelação roubo majorado Roubo / extorsão Mulher Acórdão Juliana Gonçalves 
Mastroscosso

Não concessão Barretos Interior V Manutenção

"Possibilidade' e não a 'obrigatoriedade' de
concessão de benefício + não há comprovação de 
que os cuidados da mãe são indispensáveis à 
criança.

Não não menciona S.E.

629 NÃO 2162988-07.2018.8.26.0000 03/09/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

630 SIM 2154685-04.2018.8.26.0000 03/09/2018 DEPOIS HC 155, caput, + 14, II
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Tamiris De Oliveira 

Santos
Não concessão São Bernardo do Campo Interior V Manutenção

Reincidente de maus antecedentes. Exceção: 
situação excepcionalíssima. Gravidade do crime. 
Presença dos requisitos do art. 312. risco ao 
desenvolvimento dos filhos; assumiu utilizar 
entorpecentes enquanto grávida

Sim menciona S.E.

631 SIM 0002185-24.2018.8.26.0408 05/09/2018 DEPOIS Outros artigos 312 e 313 do CPC
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Mulher Acórdão Kelly De Paula Luzitano Concessão Ourinhos Interior III Manutenção

HC 143.641 não é vinculante e é "passaporte para 
impunidade"; direito que se visa proteger não é da 
mãe e sim da criança; cuidados da mãe são 
prescindíveis; não há prova de vulnerabilidade das 
crianças; "Em verdade, se os filhos da ré não lhe 
serviram de freio, também não devem lhe servir de 
escudo"; periculosidade da ré; gravidade da 
conduta; "situação excepcionalíssima";

Sim menciona S.E.

632 SIM 2165884-23.2018.8.26.0000 05/09/2018 DEPOIS HC 121 Homicídio Homem Acórdão  Jaqueline Pereira Dos 
Santos

Não concessão São José dos Campos Interior V Manutenção Garantia da ordem pública - exceção ao HC 
coletivo.

Sim não menciona S.E.

633 SIM 2156594-81.2018.8.26.0000 05/09/2018 DEPOIS HC 33, caput, 35, + 40, VI, Lei 
11.343/06.

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Léticia Aparecida 
Andrade

Não concessão São José do Rio Preto Interior V Manutenção

Exceção prevista pelo STF no HC coletivo 
143.641/SP: crimes praticados com violência ou 
grave ameaça contra seus descendentes ou em 
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser 
devidamente fundamentadas pelos juízes que 
denegarem o benefício. No caso, tamanha a 
quantidade de drogas em posse da paciente, o 
TJ/SP considerou sua conduta de extrema 
gravidade. Além disso, o seu filho reside com a sua 
mãe e avó, sendo que ela morava com o namorado 
em outra propriedade sem ele. a conduta da 
paciente representa exemplo que não deve ser 
seguido por seu filho e, por esse motivo, ela não é 
imprescindível ao seu cuidado

Sim menciona S.E.

634 SIM 2158322-60.2018.8.26.0000 06/09/2018 DEPOIS HC 33, "caput", e 35, “caput” Lei de Tóxicos Homem Acórdão Juscelene Ferreira 
Barbosa

Não concessão Assis Interior IV Manutenção "Caso excepcionalíssimo" à aplicação do HC 
coletivo.

Sim menciona S.E.

635 NÃO 2165540-42.2018.8.26.0000 06/09/2018 DEPOIS O acusado é homem

636 SIM 2155164-94.2018.8.26.0000 12/09/2018 DEPOIS HC tráfico e associação para o 
tráfico

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Juliana Fernandes 
Passarine

Não concessão Macaubal Interior V Manutenção A mãe não é imprescindível aos cuidados dos 
filhos.

Sim não menciona S.E.

637 SIM 2143828-93.2018.8.26.0000 12/09/2018 DEPOIS HC furto qualificado tentado
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Tassia Ary Passarela 

Alves
Não concessão São Sebastião Interior V Manutenção Exceção à aplicação do HC coletivo. Sim não menciona S.E.

638 NÃO 0030314-26.2009.8.26.0482 13/09/2018 DEPOIS Pedido prejudicado

639 SIM 0018335-43.2018.8.26.0000 13/09/2018 DEPOIS HC 33, caput, L.11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Ana Caroline 
Nepomuceno

Não concessão Caraguatatuba Interior V Manutenção
Não produziu prova de que tinha filhos menores de 
12 anos; situação "excepcionalíssima"; gravidade 
do crime

Sim menciona S.E.

640 SIM 2178950-70.2018.8.26.0000 13/09/2018 DEPOIS HC 33 + 35, ambos c.c. artigo 40, 
V,  L.11.343

Lei de Tóxicos Homem Acórdão Elaine Cristina Da Silva Não concessão Tupã Interior IV Manutenção

após concedida a prisão domiciliar, a autora foi 
flagrada rescindindo a prática do mesmo crime; 
sendo feito ainda em presença de sua filha de 05 
anos, expondo-a de forma lamentável a situação de 
risco, em ambiente deletério e permeado de 
promiscuidade, evidenciando que a permanência 
da paciente emliberdade constitui forte fator de 
risco à própria prole, além de causarevidente abalo 
à ordem pública.

Sim menciona S.E.

641 NÃO 0028002-53.2018.8.26.0000 13/09/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva

642 SIM 2154057-15.2018.8.26.0000 13/09/2018 DEPOIS HC 33, “caput”, e 35, “caput Lei de Tóxicos Homem Acórdão Gabriele Da Silva Não concessão Brotas Interior V Manutenção
A Lei no 13.257/16 não obriga o Magistrado a 
substituir a prisão preventiva pela segregação 
domiciliar. "Poderá" em vez de "deverá".

Sim menciona S.E.

643 SIM 2179168-98.2018.8.26.0000 13/09/2018 DEPOIS HC 33, "caput" da lei de drogas Lei de Tóxicos Homem Acórdão Katyslaine Tainanda 
Almeida

Não concessão Franca Interior V Manutenção Exceção à aplicação do HC coletivo (grave ameça 
e/ou situação excepcionalíssima).

Sim menciona S.E.

644 SIM 0037760-56.2018.8.26.0000 13/09/2018 DEPOIS HC tráfico de drogas Lei de Tóxicos Homem Acórdão Fernanda Lopes 
Coutinho

Não informado Itapecerica da Serra Interior V Manutenção

Exceção à aplicação do HC coletivo (grave ameça 
e/ou situação excepcionalíssima) + mãe não é 
imprescindível ao cuidado do menor (está sob 
cuidados da avó).

Sim menciona S.E.

645 NÃO 2160422-85.2018.8.26.0000 13/09/2018 DEPOIS O acusado é homem
646 NÃO 2160422-85.2018.8.26.0000 13/09/2018 DEPOIS O acusado é homem

647 SIM 2139553-04.2018.8.26.0000 13/09/2018 DEPOIS HC 33, L. 11.343 Lei de Tóxicos Homem Acórdão Aline De Sousa Lopes Não concessão São Paulo Capital IV Substituição
HC 143.641 precedente STF; princípio da isonomia; 
não se apresenta recomendável que o recém-
nascido fique com a mãe no presídio

Sim não menciona S.E.

648 SIM 0024392-77.2018.8.26.0000 13/09/2018 DEPOIS HC furto qualificado
Furtos, estelionatos e outros 

crimes sem violência
Homem Acórdão Claudinéia De Fátima 

Firmino
Não concessão Iguape Interior V Manutenção

Ausente demonstração que os infantes estejam 
desamparados. Exceção prevista à aplicação do 
HC coletivo.

Sim menciona S.E.

649 NÃO 2170213-78.2018.8.26.0000 14/09/2018 DEPOIS Art. 318 não aplicável
650 NÃO 0002077-22.2018.8.26.0496 18/09/2018 DEPOIS Não se trata de prisão preventiva
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