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RECLAMA<;:Ao 32.579 PARANA 

RELATOR 

RECLTE.(S) 

ADV.(A/S) 

RECLDO.(AlS) 

ADV.(A/S) 

BENEF.(A/S) 

: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI 

: MARCOS MENEZES PROCHET FILHO 

OUTRO(A/S) 

: TRIBUNAL DE JuSTI<;:A DO EST ADO DO PARANA 

:SEM REPRESENTA<;:Ao NOS AUTOS 

:NAo INDICADO 

E 

Trata-se de rec1ama<;ao com pedido de liminar ajuizada em favor de 

1, contra decisao do Tribunal de Justi<;a do 

Estado do Parana - TJPR, que nao teria observado a decisao do Supremo 

Tribunal Federal no HC coletivo 143.641/SP. 

Consta da inicial que a rec1amante 

"foi pres a em flagrante delito por ter, em tese, incorrido no 

crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. 

Quando da homologac;:ao do flagrante, 0 MM. Magistrado 

de primeira instancia responsavel pelo plan tao judiciario 

decretou a prisao preventiva em decisao manifestamente ilegal 

(doc. 01), utilizando-se da gravidade em abstrata do delito 

como fundamento da ordem publica. 

Ato continuo, em audiencia de custodia, manteve-se a 

prisao preventiva em decisao generica (doc. 02). 

Posteriormente, 0 Nucleo Pro-Mulheres da Defensoria 

Publica do Estado do Parana requereu a substituic;:ao da prisao 

preventiva por domiciliar, alegando, entre outras considerac;:oes 

levantadas nesse momento, que: 

A uma, a Reclamante e mae de 03 filhos, 

j e 01 (urn) ana e 02 (dois) meses. 

de 02 (dois) anos; e 

I, de 03 (tres) anos (doc. 03). 

A duas, 0 pai de atualmente encontra-se preso, 

razao pela qual 0 recem-nascido esta sob os cuidados da avo da 

Reclamante, Dona ' 3, senhora de 66 

(sessenta e seis) anos de idade (doc. 04), a qual possui diversos 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/08/2001. 0 documento pode ser acessado pelo enderecro 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob a cOdigo OFF2·4704·FF9D·40D2 e senha 1 D8S-0SES-9D8S-S398 



Scanned with CamScanner

ReL 32579 / PR 

problemas de saude (doc. 05). 

A tres, 0 pai dos menores .1 nao 

possui interesse nos filhos, razao pela qual, apos a prisao da 

Reclamante, fica ram sob os cuidados da tia avo e dos avos 

patemos, respectivamente. 

A quatro, a Reclamante nao tern contato com sua mae, 

sendo que a unica pessoa que possui atualmente e sua avo, 

Dona . 1, que conforme ja salientado, e uma idosa 

que passa por problemas de saude. 

Todavia, na contramao da decisao desta Egregia Corte 

quando do julgamento do habeas corpus coletivo n° 143.641/Sp, 0 

MM. Magistrado a quo negou 0 pedido (doc. 06). 

Na sequencia foi interposto Habeas Corpus, perante 0 

Tribunal de Justi"a do Parana, nova mente contrariando 0 habeas 

corpus coletivo nO 143.641/SP, foi negado a liminar e 

consequentemente 0 merito (doc. 07)" (pags. 4-5 do documento 

eletronico 1). 

E requer, por fim, 

"a) concessao de LIMINAR para determinar a imediata 

conversao da prisao preventiva decretada em desfavor da 

Paciente, por prisao domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso V, 

do Codigo de Processo Penal; 

b) Ao final, apos requisitadas as informa,,6es da 

autoridade coatora e ouvido 0 Ministerio Publico Federal, seja 

concedida a ordem impetrada, confirmando-se a liminar" (pag. 

18 do documento eletronico 1). 

E 0 relat6rio. Decido. 

A presente reclama<;ao nao merece prosperar. 

Isso porque a jurisprudencia desta Corte e pacifica no sentido de nao 

admitir a a<;ao rec1amat6ria como sucedaneo recursal, haja vista que "0 

remedio constitucional da rec1ama<;ao nao pode ser utilizado como urn 
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(inadmissivel) atalho processual destinado a permitir, por razoes de 

carater meramente pragmatico, a submissao imediata do litigio ao exame 

direto do Supremo Tribunal Federal" (Rc1 4.381/RJ, ReI. Min. Celso de 

Mello), verbis: 

"RECLAMA<;:Ao ALEGADO DESRESPEITO A 

DECISOES PROFERIDAS PELO SUPREMO 1RIBUNAL 

FEDERAL EM PROCESSOS DE INDOLE SUBJETIVA, 

VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE 

RECLAMANTE NAo FIGUROU COMO SUJEITO 

PROCESSUAL - INADMIssmILIDADE - INADEQUA<;:Ao 

DO EMPREGO DA RECLAMA<;:Ao COMO SUCEDA.NEO DE 

A<;:Ao RESCISORIA, DE RECURSOS OU DE A<;:OES 

JUDICIAIS EM GERAL - EXTIN<;:Ao DO PROCESSO DE 

RECLAMA<;:Ao - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO 

IMPROVIDO. 

- Nao se revela admissivel a reclama"ao quando invocado, 

como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal 

proferido em processo de indole subjetiva que versou caso 

concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como 

sujeito processual. Precedentes. 

- Nao cabe reclama"ao quando utilizada com 0 objetivo de 

fazer prevalecer a jurisprudencia desta Suprema Corte, em 

situa,,6es nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal 

Federal nao se revistam de eficacia vinculante, exceto se se 

tratar de decisao que 0 STF tenha proferido em processo 

subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a 

propria parte reclamante. 

- 0 remedio constitucional da reclama"ao nao pode ser 

utilizado como urn (inadmissivel) atalho processual destinado a 

permitir, por raz6es de carater meramente pragmatico, a 

submissao imediata do litigio ao exame dire to do Supremo 

Tribunal Federal. Precedentes. 

- A reclama"ao, constitucionalmente vocacionada a 

cumprir a dupla fun"ao a que alude 0 art. 102, I, "1", da Carta 

Politica (RTJ 134/1033), nao se qualifica como sucedaneo 
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recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do 

conteudo do ate reclamado, eis que tal finalidade revela-se 

estranha a destina~ao constitucional subjacente a institui~ao 
dessa medida processual. Precedentes" (Rcl 4.381/RJ, ReI. Min. 

Celso de Mello). 

E, ainda, confira-se: 

"Agravo Regimental ern Reclama~ao. Afronta a autoridade 

da decisao do Supremo Tribunal Federal ou de Slirnula 

Vinculante. Inocorrencia. Usurpa~ao da Competencia. 

Ausencia. lrnpossibilidade do manejo de reclama~ao como 

sucedaneo recursal. Agravo regimental Desprovido. 1. A 

reclama~ao revela-se incabivel quando manejada corn 0 

proposito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal 

suposta viola~ao a dispositivo constitucional. 2. A reclama~ao e 
instrurnento processual destinado a cassar ato ofensivo a 
autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A 

reclama~ao e inadrnissivel quando utilizada como sucedaneo da 

a~ao rescisoria ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento" (RCL 20627 Ag-R/SP, ReI. Min. Luiz Fux). 

No en tanto, verifico a presen~a de flagrante ilegalidade apta a 

ensejar a concessao de oficio de habeas corpus, nos termos do art. 192 do 

Regimento Interno. 

Ao julgar 0 HC 143.641/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma 

desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisao: 

"A Turrna, preliminarmente, por vota~ao unanime, 

entendeu cabivel a impetra~ao coletiva e, por maioria, conheceu 

do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e 

Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no 

julgamento, a Turma, por maio ria, concedeu a ordem para 

determinar a substitui~ao da prisao preventiva pela domiciliar -

sem prejuizo da aplica~ao concornitante das medidas 
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alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres 

presas, gestantes, puerperas, ou maes de crian<;as e deficientes 

sob sua guarda, nos term os do art. 2Q do ECA e da Convent;:ao 

sobre Direitos das Pessoas com Deficiencias (Decreto 

Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse 

processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto 

perdurar tal condit;:ao, excetuados os casos de crimes praticados 

por elas mediante violencia ou grave amea<;a, contra seus 

descendentes ou, ainda, em situa"oes excepcionalissimas, as 

quais deverao ser devidamente fundamentadas pelos juizes 

que denegarem 0 beneficio. Estendeu a ordem, de oficio, as 

demais mulheres presas, gestantes, puerperas ou maes de 

criant;:as e de pessoas com deficiencia, bem assim as 

adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em identica 

situa<;ao no territ6rio nacional, observadas as res tri<;6es 

pre vistas acima. Quando a detida for tecnicamente 

reincidente, 0 juiz deven\. pro ceder em aten"ao as 

circunstancias do caso concreto, mas sempre tendo por norte 

os principios e as regras acima enunciadas, observando, 

ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisao. Se 0 juiz 

entender que a prisao domiciliar se mostra inviavel ou 

inadequada em determinadas situa"oes, podera substitui-Ia 

por medidas altemativas arroladas no ja mencionado art. 319 

do CPP. Para apurar a situa<;ao de guardia dos filhos da mulher 

presa, dever-se-a dar credibilidade a palavra da mae. Faculta-se 

ao juiz, sem prejuizo de cumprir, desde logo, a presente 

determina<;ao, requisitar a elabora<;ao de laude social para 

eventual reanalise do beneficio. Caso se cons tate a suspensao ou 

destitui<;ao do poder familiar por outros motivos que nao a 

prisao, a presente ordem nao se aplicara. A fim de se dar 

cumprimento imediato a esta decisao, deverao ser comunicados 

os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da 

Justi<;a Militar Estadual e Federal, para que prestem 

informa<;6es e, no prazo maximo de 60 dias a contar de sua 

publica<;ao, implementem de modo integral as determina<;6es 

estabelecidas no presente julgamento, a luz dos parametros ora 
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enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem 

prejuizo da medida determinada acima, tambem devera ser 

oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos 

prisionais a decisao, cabendo a estes, independentemente de 

outra provocac;ao, informar aos respectivos juizos a condic;ao de 

gestante ou mae das pres as preventivas sob sua custodia. 

Devera ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de 

Justic;a - CNJ, para que, no ambito de atuac;ao do Departamento 

de Monitoramento e Fiscalizac;ao do Sistema Carcerario e do 

Sistema de Execuc;ao de Medidas Socioeducativas, avalie 0 

cabimento de intervenc;ao nos termos preconizados no art. 1Q
, § 

1Q
, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuizo de outras medidas de 

reinserc;ao social para as beneficiarias desta decisao. 0 CNJ 

podera ainda, no contexto do Projeto Saude Prisional, atuar 

junto as esferas competentes para que 0 protocolo de entrada 

no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a 

situac;ao de gestante da mulher. Tal diretriz esta de acordo com 

o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saude das 

mulheres privadas de liberdade. Os juizes responsaveis pela 

realizac;ao das audiencias de custodia, bern como aqueles 

perante os quais se processam ac;oes penais em que ha mulheres 

presas preventivamente, deverao proceder a analise do 

cabimento da prisao, a luz das diretrizes ora firmadas, de oficio. 

Embora a provocac;ao por meio de advogado nao seja vedada 

para 0 cumprimento desta decisao, ela e dispensavel, pois 0 que 

se almeja e, justamente, suprir falhas estruturais de acesso a 

Justic;a da populac;ao presa. Cabe ao Judiciario adotar postura 

ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas 

hipoteses de descumprimento da presente decisao, a ferramenta 

a ser utilizada e 0 recurso, e nao a reclamac;ao, como ja 

explicitado na ADPF 347" (grifei). 

Mais recentemente, quando do acompanhamento do cumprimento 

da referida ordem concedida pelos Ministros integrantes da Segunda 

Turma deste Supremo Tribunal no habeas corpus coletivo, determinei: 
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"[ ... J 
Bern examinados os autos, e havendo diversas 

providencias pendentes, passo a aprecia-las. Documentos 

eletronicos 416, 449, 450, 464, 465, 489, 490, 502, 509, 511, 544, 

549, 550, 559, 625, 659: Conforme decisao anterior (documento 

eletronico 378), determino 0 desentranhamento e a restituic;ao a 

origem, dando-se ciencia da desnecessidade de comunicac;ao da 

analise da situac;ao individual de cada presa. No bojo deste 

processo coletivo, sera dada prioridade as deliberac;oes que 

possam afetar a coletividade de pres as sob cust6dia estatal, 

visando-se a efetividade da ordem concedida pela Segunda 

Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Algumas comunicac;oes individuais trazem consigo, 

porem, interessantes questoes com alcance coletivo. 

Excepcionalmente, irei aprecia-las, pelo potencial que elas tern 

de dar maior concretude ao teor do julgado. 

Documento eletronico 394: apesar de a deJiberac;ao nele 

contida dizer respeito a urn caso concreto, considero a questao 

suscitada exemplar da duvida sobre quando comec;a 0 

cumprimento definitivo da pena, encerrando 0 capitulo 

chamado de 'prisao preventiva'. 

Neste ponto, conforme ja afirmei ao julgar 0 HC 

152.932jSp, 'tratando-se de presa com condenac;ao nao 

definitiva, aplica-se, in to tum, 0 entendimento fixado pela 

maioria dos Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal 

Federal para que se conceda 0 beneficio da prisao domiciliar a 

paciente ate 0 transito em julgado da condenac;ao' (HC 

152.932jSp, p. 7). 

Ainda que 0 atual entendimento majoritario, nesta Casa, 

confira legitimidade a execuc;ao provis6ria ap6s decisao de 

segundo grau e antes do transito em julgado, nao se questiona 

que a prisao, nesse interregno de que tratamos, seja provis6ria. 

Sendo assim, aplica-se a ela 0 disposto no art. 318, IV e V, do 

C6digo de Processo Penal, independentemente do que vier a ser 

decidido nas Ac;oes DecIarat6rias de Constitucionalidade -

ADCs43 e44. 
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Reitero, como ja destaquei no julgamento do merito deste 

habeas corpus coletivo, que as pessoas em prol de quem a ordem 

foi concedida sao as rna is vulneraveis de nossa popula<;ao. 

Estatisticamente, nao ha duvidas de que sao as mulheres negras 

e pobres, bern como sua prole - crian<;as que, desde seus 

primeiros anos de vida, sao sujeitas as maio res e mais crw§is 

priva<;6es de que se po de cogitar: priva<;6es de experiencias de 

vida cruciais para seu pleno desenvolvimento intelectual, social 

e afetivo - as encarceradas e aquelas cujos direitos, sobretudo no 

curso da matemidade, sao afetados pela politica cruel de 

encarceramento a que 0 Estado brasileiro tern sujeitado sua 

popula<;ao. Por isso, foi em boa hora que 0 legislador, por meio 

da Lei 13.257/2016, adaptou a legisla<;ao brasileira aos 

consensos internacionais relativos a direitos humanos da 

mulher presa. A lei deve ser cumprida em toda a sua extensao, 

assim com a decisao proferida pelo Supremo Tribunal Federal 

no habeas corpus coletivo. 

Alem disso, destaco que a prisao domiciliar nao perde seu 

carater de restri<;ao da liberdade individual, como a propria 

nomenclatura revel a, de sorte que nao ha contradi<;ao entre a 

presente determina<;ao e 0 atual posicionamento do STF quanto 

ao inicio da execu<;ao da pena. 

Assim, no que tange ao caso concreto, concedo habeas 
corpus de oficio. Oficie-se ao Juizo de origem. 

Sem prejuizo, oficie-se ao Congresso Nacional para que, 

querendo, proceda aos estudos necessarios a fim de avaliar se e 

o caso de estender a regra prevista no art. 318, IV e I, do Codigo 

de Processo Penal, as presas definitivas, i.e ., aquelas cuja 

condena<;ao ja transitou em julgado, dados os compromissos 

intemacionais assumidos pelo Brasil e, em especial, as regras de 

Bangkok. Encaminhe-se copia da decisao concessiva do habeas 

corpus coleti vo. 

Documentos eletronicos 440, 544, 589 e 631: esclare<;o que 

o fato de a presa ser flagrada levando substancias entorpecentes 

para estabelecimento prisional nao e obice a concessao da 

prisao domiciliar e, em hipotese nenhuma, configura a situa<;ao 
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de excepcionalidade a justificar a manuten~ao da custodia 

cautelar. 

Ademais, a concep~ao de que a mae que trafica poe sua 

prole em risco e, por este motivo, nao e digna da prisao 

domiciliar, nao encontra amparo legal e e dissonante do ideal 

encamp ado quando da concessao do habeas corpus coletivo. 

Outrossim, nao ha razoes para suspeitar que a mae que 

trafica e indiferente ou irresponsavel para 0 exercicio da guarda 

dos filhos, nem para, por meio desta presun~ao, deixar de 

efetivar direitos garantidos na legisla~ao nacional e 

su pranacional. 

Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de oficio. 

Oficiem-se aos respectivos Juizos de origem, para as 

providencias cabiveis. 

Documentos eletronicos 47l e 550: nao configura situa~ao 

excepcionalissima, apta a evitar a concessao da ordem no caso 

concreto, 0 fato de 0 flagrante ter sido realizado pela suposta 

pratica de trMico de entorpecentes na residencia da presa, 

porque nao e justa nem legitimo penalizar a pres a e aos que 

dela dependem por eventual deficiencia na capacidade de 

fiscaliza~ao das for~as de seguran~a. 

Efetivamente, a suspeita de que a presa podera voltar a 

traficar caso retome a sua residencia nao tern fundamento legal 

e tampouco po de servir de escusa para deixar de aplicar a 

legisla~ao vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua 

prole. 

Quanto aos easos concretos: concedo a ordem de ofieio. 

Ofieiem-se aos respectivos Juizos de origem, para as 

providencias eabiveis. 

Documentos eletronicos 510, 543 e 659: circunstancias tais 

como as de a acusada: (i) ter sido presa em flagrante sob 

acusa~ao da prMica do crime de trMico; (ii) ter passagem pela 

vara da infancia; e/ou (iii) nao ter trabalho formal, nao obstam a 

substitui~ao da prisao preventiva pela domiciliar, conforme 

constou da decisao concessiva da ordem. 

Quanto aos casos concretos: defiro habeas corpus de oficio. 
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Comuniquem-se aus Jufzos de origem, remetendo-se copia do 

ac6rdao proferido pda Segunda Turma do Supremo Tribunal 

Federal. 

Docurnento eletronico 512: a Defen50ria Publica do Estado 

de Mato Grosso do Sui relata que apenas 68 mu lheres foram 

beneficiadas peln substitui«;50 da prisao preventiva reIn 

domiciliar, muitas delas apenas apcs recurso ao Superior 

Tribunal de Justi«;a, e isso a despeito de haver 448 mulheres 

presas com filhos de ate 12 anus de idade, segundo dados da 

Agencia Estadual de Administra«;ao do Sistema Penitenciario 

(Agepen). 

Diz que a maioria dos indeferimentos se baseia na suposta 

ausencia de comprova\,ao de sua indispensabilidade para os 

cuidados maternos, OU, eventualmente, de que a gesta«;ao c de 

alto risco. Pede a execw;ao compulsOria do HC coletivo, 

redamando a ado~ao de medidas que garan tam efetividade a 
decisao. 

Verifieo que a requerente junta ementas dos julgados que, 

010 menos it primeira vista, rea lmente pareeem contrariar ordem 

cogente deste Supremo Tribunal Federal. 

Assim, por ora, oficie-se a Corregedoria do Tribunal de 

Justi~a de Mato Grosso do Sui, com copia da petir;ao, para que 

verifique 0 ocorrido e preste informac;6es pormenorizadas, em 

15 dias, a este relator, sobre 0 aparente descwnprimento dOl 

decisao do Supremo Tribwlal Federal, em especial quanto aos 

julgados listados na petic;ao, cuja copia devera ser remetida 
juntamente com 0 pedido de informac;6es. Devera a 

Corregedoria, ademais, tomar as medidas cabiveis, dentro de 

sua esfera de atuac;ao, caso constate descumprimento de ordem 

judicial vinculante. 

Docurnentos eletronicos 499, 553, 554, 555, 556, 591, 613: 

apreciac;ao conjunta 

Documento eletronico 499: 0 Departamento Peniteneiario 

Nacional - DEPEN informa que, pela planilha 6203774, havia 

10.693 mulheres que seriam, ern principio, e legiveis para a 

eoncessao da prisao domici liar, nos termos do que fo i deeidido 
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no habeas corpus coletivo. Entretanto, relata que 'apenas 426 

mulheres tiveram a prisao domiciliar concedida', e enfatiza: 

'Assim, pode-se verificar 0 baixo quantitativo de 

concess6es referentes ao habeas corpus coletivo em comento: 

cerca de 4% do total de mulheres que constam da planilha 

6203774 - citada no paragrafo 3° deste documento, de 1% do 

total de mulheres encarceradas no Brasil, que e de 42.355, e 

cerca de 2,2% do total de pres as provis6rias no Brasil, que sao 

19.223'. 

Documentos eletronicos 553, 554 e 555: 0 DE PEN inform a 

que realizou 'busca ativa das informa<;:6es sobre mulheres 

privadas de liberdade que ostentem os requisitos dispostos no 

processo do He', tendo identificado 14.750 mulheres. 

Documento eletronico 556: 0 Coletivo de Advocacia em 

Direitos Humanos informa que a autoridade da decisao tomada 

pel a Corte vern sendo desafiada por decis6es judiciais que 

deixam de reconhecer a excepcionalidade da prisao, 

especialmente no que tange aos Estados de: 

(i) Sao Paulo, onde 1.229 mulheres deixaram 0 carcere, 

mas 1.325 igualmente elegiveis continuam presas, nao tendo 

sido instituido urn controle das pris6es; 

(ii) Rio de Janeiro, onde 217 mulheres seriam elegiveis, 

mas apenas 56 foram agraciadas com a concessao da ordem in 

concreto, nao tendo a Secretaria de Estado de Administra<;:ao 

Penitenciaria - SEAP informado a Justi<;:a as presas que 

poderiam beneficiar-se do habeas corpus; e 

(iii) Pernambuco, onde a Secretaria de Direitos Humanos 

estadual informa que ha 111 mulheres presas que fariam jus a 
substitui<;:ao, mas apenas 47 foram liberadas. Afirma que, 

apesar de estar em curso uma implementa<;:ao gradual do habeas 

corpus coletivo, seus efeitos ainda sao deficitarios, visto que 

muitas decis6es judiciais tern insistido em contrariar as 

determina<;:6es do ac6rdao. 

Listaram como raz6es comuns para 0 indeferimento a 

necessidade de provas de: 

(i) imprescindibilidade dos cuidados da mae aos filhos; 
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(ii) aptidao de mulheres que incidiram na pratica de 

crimes para 0 exerdcio da maternidade; 

(iii) inadequa~ao do ambiente carcerario espedfico. 

Enfatiza que a premissa do acordao - da imprescindibilidade 

dos cuidados da mae aos filhos - nao esta a disposi~ao das 

au toridades judiciarias brasileiras para ava1ia~ao, e que a 

imputa~ao da pr<itica de trMico de entorpecentes nao e 

excepcional e como tal nao pode ser considerada, conforme 

constou do proprio acordao, para embasar a negativa da 

substitui~ao. Explica que, diante do oficio do DEPEN 

comunicando a identifica~ao de 14.750 mulheres enquadradas 

nos criterios que ensejam a substitui~ao, verifica-se que as 

autoridades responsaveis pelo sistema carcerario, integrantes 

do Poder Executivo, tern revelado capacidade maior de 

efetiva~ao do acordao. 

Sublinha que a cria~ao do Banco Nacional de Mandados 

de Prisao - BNMp, desenvolvido para a tomada de providencias 

em casos como os da ADPF 347 e do RE 641.320, tam bern 

habilita 0 Conselho Nacional de Justi~a a colaborar para a 

execu~ao da decisao, a qual deve ser cumprida com firmeza, 

mas tambem com di31ogo, desenhando-se uma concorrencia de 

competencias que envolva 0 DEPEN e 0 Conselho Nacional de 

Justi~a . 

Real~a que, havendo a ordem de habeas corpus coletivo, sua 

aplica~ao deve ser imediata pelos orgaos da administra~ao 

penitenciaria, uma vez que a identifica~ao das beneficiarias ja 

foi realizada pelas listagens produzidas. 

Requer sejam atribuidas as Secretarias de Adrninistra~ao 

Penitenciaria, sob a supervisao do DEPEN, competencias 

concorrentes para a execu~ao da ordem ja proferida, aMm da 

instala~ao de uma instancia permanente de monitoramento, 

com participa~ao do Conselho Nacional de Justi~a, do DEPEN e 

de outras entidades pertinentes, como a Defensoria Publica da 

Uniao e 0 Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. 

Documento eletronico 591: 0 Instituto Alana informa que, 

visando acompanhar a implementa~ao do acordao nos casos de 
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intema~ao prOVlsona no sistema socioeducativo, oficiou a 

Tribunais e 6rgaos estaduais que executam as medidas 

socioeducativas, tendo constatado a persistencia da intema~ao 

de adolescentes gravidas ou maes de crian~as e a dificuldade de 

monitor amen to. 

Insiste na urgencia da instala~ao de uma instancia de 

monitoramento do cumprimento do acordao, integrada pelo 

Conselho Nacional de Justi~a, pelo DE PEN, pela DPU, pela 

Coordena~ao do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo da Secretaria Nacional dos Direitos da Crian~a e 

do Adolescente, pela Comissao Permanente do Sistema 

Nacional de Avalia~ao e Acompanhamento do Atendimento 

Socioeducativo, pelo Coletivo de Advocacia em Direitos 

Humanos e pelo Instituto Alana, aberta as institui~6es ouvidas 

como amicus curiae. 

Requer, ainda, a revoga~ao da interna<;ao provis6ria de 

todas as adolescentes gestantes, maes de crian~as ou unicas 

cuidadoras de pessoas com deficiencia, 0 levantamento das 

adolescentes na situa~ao descrita, bern como que seja 

determinado que os 6rgaos estaduais de gestao socioeducativa 

informem ao Conselho Nacional de Justi~a sobre 0 fiel 

cumprimento da ordem. Documentos eletronicos 613/622: 0 

Instituto de Defesa do Direito de Defesa - IDDD informa que, 

no ambito do mutirao Maes Livres, que vern desenvolvendo 

desde 2017, passou a sistematizar informa~6es acerca do 

cumprimento, pela Justi~a de Sao Paulo, do habeas corpus 
coletivo. 

Relata que, apesar do comando claro no sentido de que a 

mulher gestante ou mae de crian~a deve permanecer pres a 

apenas em situa~6es excepcionalissimas, este conceito vern 

sendo inconstitucionalmente alargado, chegando-se ate mesmo 

a exigencia de que a mae prove que e necessaria aos cuidados 

do filho. 

Informa que, no ambito do mutirao realizado na 

Penitenciaria Ferninina 'Sandra Aparecida Lario Vianna', de 

Pirajui/SP, constatou dois grupos de casos: aqueles em que os 
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julgadores aplicam critl~rios de substitui~ao contrarios a lei e ao 

acordao, desobedecendo 0 precedente vinculante, e aqueles em 

que houve omissao na analise determinada por esta Corte. 

No que tange ao primeiro caso - as negativas mal 

fundamentadas -, aduz que 122 presas tiveram a substitui~ao 

negada, em geral por meio de justificativas enfrentadas e 

vencidas no acordao, que podem ser assim categorizadas: 

(i) Indeferimentos da substitui~ao por raz6es de ordem 

probatoria, incluindo ausencia de certidao de nascimento ou da 

guard a, descurando-se que as mulheres presas comp6em urn 

grupo vulneravel que nao tern a mesma facilidade que 0 juiz 

para reuniao desses documentos, razao pela qual a 

Corregedoria do Tribunal de Justi~a de Sao Paulo expediu 

comunicado no seguinte sentido: 'nao devera ser feita exigencia 

de apresenta~ao de certidao de nascimento para aprecia~ao, 

facultado ao juiz a solicita~ao direta pelo sistema CRC-Jud, 

devendo, de qualquer forma, proferir a decisao' (p. 5). 

Assere que houve indeferimentos sob a justificativa de 

ausencia de prova da indispensabilidade dos cuidados 

maternos ou de que outros familia res nao poderiam cuidar das 

crian~as, quando 0 poder familiar da mae, e sua importancia 

para a cria~ao dos filhos, sao presumidos. 

Aduz que mesmo que a mae tiver negligenciado, em 

algum momento, 0 cui dado dos descendentes, ao Estado nao 

cabe obstar 0 reate desse la~o, que beneficia 0 infante. 

Assevera que a suspensao e a destitui~ao do poder 

familiar se dao por meio de procedimento previsto em lei, que 

nao pode ser substituido pela avalia~ao do juiz no momenta da 

analise da substitui~ao da prisao preventiva pela domiciliar. 

Ressalta que indeferimentos base ados no argumento de 

que determinada penitenciaria conta com condi~6es adequadas 

ao desenvolvimento da gesta~ao desconsideram 0 que consta 

do acordao do habeas corpus coletivo e daquele proferido na 

ADPF 347 (estado de coisas inconstitucional do sistema 

carcerario). 

(ii) Indeferimentos pela natureza do crime, incluindo 
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negativas moralistas baseadas no argumento de que a mae que 

trafica e rna influencia aos filhos, ou de que a mae praticou 0 

crime sem pensar neles, quando, na verdade, 0 trMico muitas 

vezes e praticado pelo desespero e pela ausencia de 

perspectivas de emprego e de recursos para alimentar e garantir 

o minimo essencial aos filhos. 

Alega que muitas rejei<;:6es se embasam na gravidade do 

delito de trMico de entorpecentes, desprezando os fundamentos 

do acordao no sentido de que, em tais casos, a prisao 

preventiva, em geral, mostra-se desnecessaria. 

(iii) Indeferimentos por quest6es juridico-penais, 

sobretudo a reincidencia, desconsiderando que no acordao 

constou que a reincidencia, assim como os maus antecedentes, 

em principio, nao afastam a regra de substitui<;:ao da prisao 

preventiva pela domiciliar. 

(iv) Indeferimentos por fundamentos juridico-processuais, 

em especial pela gravidade abstrata do delito, mesmo sendo 

pacifica a jurisprudencia desta Casa no sentido de que este 

fundamento nao serve de mote a preventiva . 

Afirma que tambem tern sido invocados fundamentos tais 

como 0 de necessidade da prisao para aplica<;:ao da lei penal, ou 

porque a re nao tern endere<;:o certo, ou porque persiste a 

discricionariedade do juiz na avalia<;:ao da substitui<;:ao, 

parametros estes inadmissiveis. 

Apos expor as principais justificativas utilizadas para os 

indeferimentos, alega que a expressao 'excepcionalissimas', 

constante do acordao, vern sendo usada como uma valvula de 

escape para descumprimento do acordao, razao pela qual as 

exce<;:6es deverao ser delimitadas com maior rigor. 

Aduz que esta Corte deterrninou a extensao da ordem, de 

oficio, a todas as mulheres na mesma situa<;:ao, sendo 

dispensavel a provoca<;:ao por advogado, mas que persiste, em 

alguns casos, omissao deliberada, que totalizarn, no caso da 

penitenciaria feminina de Pirajui/SP, 22 casos, caracterizando 

descumprimento frontal de decisao vinculante do Supremo 

Tribunal Federal. 
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Requer: 

(i) a extensao da ordem as mulheres constantes de rol que 

traz anexo, as quais tiveram seus pedidos injustamente negados 

ou em rela"ao as quais houve omissao deliberada na aprecia"ao 

dos casos; 

(ii) 0 acolhimento dos pedidos formulados pelo Coletivo 

de Advocacia em Direitos Humanos; e 

(iii) 0 aclaramento da expressao 'circunstancias 

excepcionalissimas', para obstar as arbitrariedades que se 

tornaram rotineiras no descurnprimento do acordao. 

Pois bern, as peti,,6es em questao (documentos eletronicos 

499, 553, 554, 555, 556, 591, 613) reclamam por medidas 

apropriadas que garantam a efetividade do acordao proferido 

no habeas corpus coletivo, i.e., almejam 0 desenvolvimento de 

novas praticas ou metodologias que superem a 

desconformidade de urna atua"ao complexa do Poder 

Judiciario, cujas praticas de vern ser reorganizadas, dado 0 

estado de coisas inconstitucional do sistema carcerario e, mais 

especificamente, a concessao da ordem no presente habeas 

corpus coletivo. 

Tais pleitos tern legitimidade porque a documenta"ao 

juntada demonstra, efetivamente, uma pratica institucional 

sistematicamente contraria a ordem juridica, que requer 

corre"ao de rumos para a proje"ao de novos efeitos para 0 

futuro, demandando urn plano de a"ao, no qual devera ser 

estruturada uma via voltada a resolu"ao coletiva do conflito. 

Penso ser fundamental, previamente a uma decisao 

definitiva, a manifesta"ao de todas as institui,,6es interessadas, 

que tern trazido valiosos aportes a este processo. 

Determino, por isso, seja aberto prazo de 15 dias para 

manifesta"ao de todos os interessados, incluindo a Defensoria 

Publica da Uniao, as Defensorias Publicas Estaduais e os 

demais amici curiae, sobre medidas apropriadas para efetiva"ao 

da ordem concedida neste habeas corpus coletivo, dando-se vista, 

a seguir, a Procuradoria-Geral da Republica, pelo mesmo prazo. 

Sem prejuizo, desde ja, oficie-se a Corregedoria do 
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Tribunal de Justi~a de Sao Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, 

com copia das peti~6es do Coletivo de Advocacia em Oireitos 

Humanos (documento eletronico 556), do Instituto Alana 

(documento eletronico 591) e do 1000 (documento eletronico 

613/622), bern como seus anexos, para que verifiquem 0 

ocorrido e prestem informa~6es pormenorizadas, em 15 dias, a 

este Relator, sobre 0 aparente descumprimento da decisao do 

Supremo Tribunal Federal. 

Solicito especial aten~ao do Tribunal de Justi~a de Sao 

Paulo sobre os julgados listados na peti~ao do 1000, referentes 

Ii Penitenciaria Feminina 'Sandra Aparecida Lario Vianna', de 

Pirajui/SP. 

No que tange ao Estado do Rio de Janeiro, onde a 

implementa~ao esta, estatisticamente, muito aquem do que em 

outros Estados, devera a Corregedoria esclarecer quais as 

politicas adotadas para 0 cumprimento da decisao e se foi 

determinada a dispensa da exigencia de apresenta~ao de 

certidao de nascimento para aprecia~ao, facultando-se aos 

juizes a solicita~ao direta por via eletronica. 

Oeverao as Corregedorias dos Tribunais, ademais, tomar 

as medidas cabiveis, dentro de sua esfera de atua~ao, caso 

constatem descumprimento de ordem judicial vinculante. 

Oficiem-se ainda para que inform em quais constituiram 

nucleos de monitoramento da execu~ao do julgado e quais as 

providencias adotadas para garantir sua efetividade. Os oficios 

deverao ser instruidos com copias das peti~6es e de seus 

anexos" (grifei). 

Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, 0 teor da 

decisao do TJPR com a fundamenta<;ao para a nao aplica<;ao daquilo que 

foi determinado no He 146.641/SP Ii ora paciente: 

"[" .J 
OS impetrantes sustentam que 0 filho da paciente se 

encontra aos cuidados de sua avo que esta doente que se faz 

imprescindivel aos cuidados do menor. Sustentam ainda que a 
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decisao que homologou e converteu a pnsao preventiva vai 

contra novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, em 

razao do principio da pessoalidade da pena, devendo a san<;:ao 

atingir 0 autor e nao se estender aos seus filhos. Alega ainda 

que nao se trata de grande quantidade de entorpecentes 

apreendidas, sendo que foram apreendidas 13 gramas de 'crack' 

e 8 gramas de cocaina. 

Nao lhe assiste razao. 

Embora a decisao do Habeas Corpus Coletivo traga 0 

direito a prisao domiciliar as acusadas com filhos menores de 

12 anos, nao ha como se omitir do inteiro teor do julgamento a 

excepcionalidade que devera ser por parte do magistrado 

analisada do caso concreto, nos seguintes termos: 

"Quando a detida for tecnicamente reincidente, 0 

juiz devera proceder em aten<;:ao as circunstancias do caso 

concreto, mas sempre tendo por norte os prindpios e as 

regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz 

de excepcionalidade da prisao. 

Se 0 juiz entender que a prisao domiciliar se mostra 

inviavel ou inadequada em determinadas situa<;:oes, 

poden\. substitui-Ia por medidas altemativas arroladas no 

ja mencionado art. 319 do CPP". 

Em consulta ao Projudi, denota-se que a paciente quando 

da sua prisao se encontrava em prisao domiciliar por 

condena<;:ao em primeiro grau pelo delito de trMico de 

entorpecentes (mov. 21.1 - A"ao Penal), ou seja, a presente 

exce"ao se amolda ao presente caso. 

Ou seja, a paciente em prisao domiciliar nao traz garantias 

de que nao cometera novos delitos, como se observa, esta ja era 

beneficiaria do regime domiciliar e mesmo assim, em tese, 

incorreu em nova prMica delitiva, nao se demonstrando 

imprescindivel aos cuidados dos menores, eis que diante de 

suas prMicas coloca em risco a seguran"a e vida dos menores. 

[ .. .]" (pags. 3-4 do documento eletronico 17). 

Apesar do nao cabimento da reclama<;ao, verifico ser caso de 
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concessao da ordem de oficio. 

Com efeito, trata-se de paciente mae de tres crian<;as, a primeira, 

com urn pouco mais de 3 (tres) anos de idade, a segunda, com pouco mais 

de 2 (dois) anos de idade e a terceira com pouco mais de 1 (urn) ano de 

idade (documento eletronico 5), circunsHincias que se enquadram nas 

hip6teses autorizadoras de prisao domiciliar delineadas no mencionado 

julgamento. 

Destaco ainda que a acusa<;ao nao diz respeito a crime praticado 

mediante violencia ou grave amea<;a, nem contra os descendentes, e, ao 

contra.rio do que afirmado nas instancias inferiores, nao estao presentes 

circunstmcias excepcionais que justificariam a denega<;ao da ordem. 

Nos casos de reincidencia, faz-se necessario consignar que, embora 

exija-se cautela do magistrado na analise dessa circunstancia, devera 0 

julgador pro ceder em aten<;ao as circunstancias do caso concreto, mas 

sempre tendo por norte os principios e as regras acima enunciadas, 

observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisao. Ou seja, 

em principio, essa situa<;ao nao afasta a regra de substitui<;ao da prisao 

preventiva pela domiciliar. 

Na especie, apesar de 0 Tribunal ter aludido a reincidencia da 

paciente, uma vez que esta "ja era beneficiaria do regime domiciliar e 

mesmo assim, em tese, incorreu em nova prcitica delitiva", penso que tal 

circunstmcia, bern como a suposta pratica do delito durante 0 

cumprimento de prisao domiciliar, nao podem configurar 6bices a 

concessao da prisao domiciliar. 

Nesses casos, 0 magistrado da execu<;ao tera que analisar a situa<;ao 

concreta da paciente para verificar se esta configurada a falta grave apta a 

ensejar regressao de regime. A dupla puni<;ao, i.e., a regressao de regime e 

a negativa de concessao da prisao domiciliar, poderia ensejar indevido bis 
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in idem, agravando a situa<;ao da presa. 

Isso posto, nego seguimento a presente reclama<;ao (art. 21, § 10
, do 

R1STF), mas concedo a ordem de habeas corpus, de oficio (art. 192, caput, 

do RISTF), para determinar que 0 Juizo de Direito da 4~ Vara Criminal de 

Londrina/PR cumpra a decisao proferida pela Segunda Turma deste 

Supremo Tribunal e substitua a prisao preventiva da ora paciente pela 

domiciliar, ressalvando-se, por certo, a possibilidade de aplica<;ao 

concomitante das cautela res alternativas pre vistas no art. 319 do CPP, 

bern como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 

143.641/SP. 

o magistrado competente devera, ainda, de oficio, estender 0 que 

aqui decidido a todas as maes ou gestantes presas que estejam sob sua 

jurisdi<;ao e que preen cham as condi<;6es estabelecidas no habeas corpus 

coletivo e nos autos de seu acompanharnento. 

Comunique-se com urgencia. 

Encaminhe-se copia desta decisao ao Presidente do TJPR, para que 

acompanhe 0 cumprimento desta ordem de habeas corpus. 

Intime-se. Publique-se. 

Brasilia, 18 de dezembro de 2018. 

Ministro Ricardo Lewandowski 

Relator 
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