
 

Habeas Corpus nº 0761122-63.2021.8.18.0000 (Picos/5ª Vara)
 
Processo de Origem nº 0805451-64.2021.8.18.0032
 
Impetrante: Nélio Natalino Fontes Gomes Rodrigues (OAB/PI n° 9.228)
 
Paciente: Lucilene Oliveira Machado
 
Relator: Des. Pedro de Alcântara da Silva Macêdo
 
 
 
 
 
EMENTA: PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA –
IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – MEDIDA
EXCESSIVA – QUANTIDADE PEQUENA DE ENTORPECENTES – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR CONCEDIDA.
 

DECISÃO
 

Trata-se de Habeas Corpus, com Pedido Liminar, impetrado pelo advogado Nélio Natalino
Fontes Gomes Rodrigues em favor de Lucilene Oliveira Machado, presa, preventivamente, no
dia 01 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n°
11.343/2006 (tráfico de drogas), sendo apontada como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito
da 5ª Vara da Comarca de Picos.
 
Alega o impetrante, em síntese, (i) ausência de fundamentação na decisão que manteve a 
prisão preventiva, porque não se encontrariam presentes os requisitos elencados no art. 312 do
Código de Processo Penal.
 
Sustenta, ainda, que a paciente faz jus à (ii) substituição da prisão preventiva por domiciliar,
em face da condição de genitora de 01 (um) filho menor.
 
Ressalta, em conclusão, a possibilidade de impor medidas cautelares diversas da prisão, tendo
em vista que a paciente seria detentora de condições pessoais favoráveis, sendo primária,
portadora de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
 
Pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem e sua confirmação quando do julgamento, com a
consequente expedição de Alvará de Soltura.
 
É o que interessa relatar. Passo a decidir.
 
Como é cediço, a concessão de liminar em sede de Habeas Corpus não constitui a regra, sendo
permitida tão somente em casos excepcionais e diante da evidência dos requisitos que lhe
autorizam.
 
Inicialmente, cabe destacar que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal consagra que “todos
os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade”, preceito que se harmoniza com o comando do art. 315 da lei
adjetiva penal, segundo o qual “a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva
será sempre motivada”.
 
Visando melhor compreensão da matéria, destaco trecho da decisão proferida pela magistrada a
quo (Id 5632755 – Pág. 2/5):
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(…)
 
Pois bem. No tocante ao risco à ordem pública, este encontra-se consubstanciado na gravidade
em concreto da conduta, notadamente em razão da acusada guardar e armazenar, quantidade
expressiva e variada de substâncias entorpecentes, entre elas 66 (sessenta e seis) invólucros
de substância branca, semelhante à cocaína, e 1 (um) tablete pequeno de substância
verde, semelhante à maconha, além de ter sido encontrado a quantia em dinheiro de R$
2.573,00 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais), de forma separadas, em um dos
cômodos da residência da ré. Não se pode olvidar, ainda, que além do material apreendido já
embalado para comercialização, o foi encontrado dentro da residência que também faz extensão
a um bar de sua propriedade e sendo local para prostituição. Desta forma, em que pese não seja
o momento ideal para adentrar ao mérito da imputação, convém, apenas para fins de
fundamentação da presente cautelar e indeferimento da prisão domiciliar, destacar que todo o
material apreendido pertencia a acusada, conforme relato dos policiais, bem como a sua
comercialização estaria ocorrendo, em tese, na própria residência da acusada, a qual, inclusive,
servia de “base” para armazenamento de todo o material ilícito.
 
(…)
 
O crime a ela imputado, tráfico de drogas, não se ajusta àqueles cometidos com violência
ou grave ameaça. A acusada não é reincidente, conforme consulta nos sistemas Themis e
pje.
 
Porém, a situação sob exame revela-se excepcionalíssima a justificar o indeferimento da
revogação ou substituição por prisão domiciliar.
 
(…)
 
Como se não bastasse isso, na residência da acusada, em local de fácil acesso à criança foi
encontrado dentro do quarto da acusada, dentro de uma mochila, quantidade significativa de
entorpecentes, já envolvidos um deles em pequenas porções (66) invólucros e prontos à difusão
ilícita.
 
O proceder da acusada em guardar entorpecentes dentro de casa, para, ao que parece, proceder
à difusão ilícita de entorpecente em sua residência, é totalmente incompatível com o princípio da
maternidade responsável previsto no artigo 226 da Constituição Federal.
 
Nesse particular, não se pode esquecer que a prisão domiciliar, nos moldes postulados no
requerimento, só se justificar em função e em benefício dos filhos menores, o que não se observa
no presente caso, vez que expunha seu filho a grave risco de acesso às drogas que ela mantinha
em depósito na residência e em local de fácil acesso.
 
(…)
 
 
 
(grifo nosso)
 
 
 
Em que pese a decisão proferida, observa-se que, na espécie, a constrição antecipada revela-se
medida excessiva, se não, veja-se.
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Na hipótese, trata-se do crime tráfico de drogas, o qual admite a decretação da prisão
preventiva, nos termos do que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
 
Com efeito, embora o decisum mencione a suposta prática do crime, delineando a participação da
paciente, há que se considerar que a quantidade de entorpecentes – “66 (sessenta e seis)
pequenas trouxinhas de cocaína” (0,07 gramas) de maconha e “um pequeno tablete de
maconha” (Id 5632753 – Pág. 12) – não se mostra considerável a ponto de autorizar a
prisão cautelar, consoante a jurisprudência pátria:
 
EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO -  PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS -  PRIMÁRIO  -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM CONCEDIDA. A segregação preventiva é medida extrema e
excepcional devendo ser adequada e proporcional ao caso concreto. Diante do caso concreto
dos autos, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida e as condições
pessoais favoráveis do paciente, mostra-se impositiva a concessão da ordem com
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V.V. (DES. CORREA CAMARGO)
EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - MANUTENÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA - NECESSIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA - Demonstrada a gravidade concreta do
delito supostamente praticado pelo paciente, mostra-se necessária a manutenção da sua custódia
preventiva com o fim de se resguardar a ordem pública.
 
 
 
(TJ-MG - HC: 10000181255670000 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento:
18/12/2018, Data de Publicação: 23/01/2019);
 
 
 
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA. DECRETO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, LASTREADO NA
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
PACIENTE DETENTOR DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.  MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. "A
privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional
em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial
fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do
crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (HC 368.252/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
08/11/2016). 2. In casu, não se vislumbra fundamento concreto que dê suporte à prisão cautelar,
uma vez que se baseia a decisão segregatória, quanto ao Paciente, na gravidade abstrata do
delito, o que não se mostra suficiente para autorizar a prisão preventiva como forma de garantia
da ordem pública. Além disso, o Paciente ostenta condições subjetivas favoráveis. 3. Ordem
concedida para revogar a prisão preventiva do Paciente mediante a aplicação de medidas
cautelares previstas nos incisos I, IV e V, do art. 319 do CPP. - ACÓRDÃO - Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos de Habeas Corpus, acordam os Desembargadores da 2a Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conceder a ordem
impetrada, tudo em conformidade com o voto do relator. Fortaleza, 10 de abril de 2019.
HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO Relator
 
 

Num. 5642726 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: PEDRO DE ALCANTARA DA SILVA MACEDO - 23/11/2021 13:09:48
https://tjpi.pje.jus.br:443/2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112313094808600000005618577
Número do documento: 21112313094808600000005618577



(TJ-CE - HC: 06225252120198060000 CE 0622525-21.2019.8.06.0000, Relator: HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, Data de Julgamento: 10/04/2019, 2ª Câmara Criminal, Data
de Publicação: 10/04/2019)
 
 
 
(grifo nosso)
 
 
 
Portanto, ainda que existam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, a 
pequena quantidade de entorpecentes em discussão não constitui fundamentação idônea 
a autorizar a prisão cautelar, notadamente porque a paciente é primária, possuidora de bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
 
Oportuno ressaltar que a Lei nº 12.403/2011 introduziu uma série de modificações no Código de
Processo Penal, especificamente na parte que trata das medidas cautelares. Nesse contexto, a
prisão preventiva adquiriu um caráter de excepcionalidade, considerada como ultima ratio, nos
termos do que dispõe o art. 282, § 6º, segundo o qual “a prisão preventiva será determinada
quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”.
 
Desse modo, considerando as circunstâncias do fato e as condições pessoais da paciente, é
possível, à luz do princípio da proporcionalidade e das alternativas trazidas pela Lei nº
12.403/2011, a adoção de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP como meio suficiente
e adequado para proteger o bem jurídico sob ameaça e evitar a prática de novos delitos,
garantindo-se então a ordem pública.
 
Conclui-se, pois, que a segregação cautelar imposta à paciente mostra-se inadequada, tornando-
se então cabível e suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, consoante
jurisprudência pátria:
 
 
 
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. MÉRITO JULGADO NA
ORIGEM. ORDEM DENEGADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. 1. A aceitação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a
liminar em prévio writ se submete aos parâmetros da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal,
somente afastada no caso de excepcional situação, o que ocorre na espécie dos autos. 2. Com o
julgamento superveniente da impetração originária e a denegação da ordem, o Tribunal de
Justiça transmuda-se em autoridade coatora. 3. Na hipótese dos autos, além de não se
mostrar excessiva a quantidade de droga apreendida (24 g de crack), os argumentos que
fundamentam a custódia estão dissociados de elementos concretos aptos a justificar a
prisão processual do paciente. 4. Ordem concedida, confirmando-se a liminar, para substituir
a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas alternativas previstas no art. 319, I, II e IV,
do Código de Processo Penal, a serem implementadas pelo Magistrado singular, isso sem
prejuízo da aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão
preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das
cautelares ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto.
 
 
 
(STJ - HC: 513820 SP 2019/0160819-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de
Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2019);
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HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. SÚMULA 691/STF.
MÉRITO JULGADO NA ORIGEM. ACÓRDÃO CARREADO AOS AUTOS. PRISÃO
PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A aceitação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu
a liminar em prévio writ se submete aos parâmetros da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal,
somente afastada no caso de excepcional situação, o que ocorre na espécie dos autos. 2. Com o
julgamento superveniente do habeas corpus e a denegação da ordem, o Tribunal de Justiça
transmuda-se em autoridade coatora. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à
observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o
periculum libertatis. 4. Na hipótese dos autos, os argumentos que fundamentam a custódia
estão dissociados de elementos concretos aptos a justificar a prisão processual do
paciente. A pequena quantidade de droga apreendida na posse do acusado (3,27 g de
cocaína e 20,7 g de maconha) evidencia a desproporcionalidade da medida extrema que é a
custódia cautelar. 5. Ordem concedida para revogar o decreto de prisão preventiva em
discussão, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, se demonstrada
concretamente sua necessidade, sem prejuízo da aplicação de medida cautelar diversa nos
termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Prejudicado o pedido de reconsideração
(Petição n. 115.725/2018 - às fls. 110/129) da decisão que indeferiu o pedido urgente.
 
 
 
(STJ - HC: 433071 SP 2018/0006485-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de
Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018);
 
 
 
De igual modo, tem se posicionado esta Egrégia Corte Estadual de Justiça:
 
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVISTAS NO ART.
319, I E V DO CPP. MEDIDAS COMPATÍVEIS E PROPORCIONAIS ÀS CONDIÇÕES
PESSOAIS DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA.
 
1. O paciente foi preso preventivamente (fls. 47/55) com base na representação formulada pela
autoridade policial da Comarca de Oeiras (fls. 21/40), pela suposta prática dos crimes de tráfico e
associação, fundamentada em trechos de conversas obtidas por interceptação telefônica.
 
2. Ocorre que o acusado possui residência fixa (fls. 13), profissão lícita (fls. 16), é primário
e de bons antecedentes (fls. 17/19). Portanto, não se trata de um criminoso contumaz, além
do que não existe nos autos indícios que, solto, venha se furtar da aplicação da lei penal
ou embaraçar o curso da instrução.
 
3. A Lei 12.403/11, que alterou a prisão processual, possibilitou a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, inserindo a prisão preventiva como ultima ratio. Revogo a
prisão preventiva do acusado, por considerar suficiente, neste momento, a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão, para resguardar a ordem pública, garantir a
aplicação da lei penal e o bom andamento da instrução, nos termos do art. 282, I e II, do
CPP, alterado pela Lei 12.403/11.
 
4. Cabível e proporcional a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319, incisos I e V
do CPP ao paciente, quais sejam: o comparecimento mensal ao juízo para informar e justificar
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suas atividades, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, sob pena de,
descumpridas as medidas, ser restabelecida a prisão preventiva do paciente.
 
5. Ordem concedida, confirmando a liminar, em conformidade com o parecer ministerial.
 
(TJPI | Habeas Corpus Nº 2012.0001.007999-8 | Relator: Des. Erivan José da Silva Lopes | 2ª
Câmara Especializada Criminal | Data de Julgamento: 19/02/2013).
 
 
Demonstrada, pois, que a segregação imposta à paciente constitui medida inadequada e
desproporcional, impõe-se a concessão da ordem.
 
Posto isso, concedo a medida liminar requerida com o fim de revogar a prisão imposta à
paciente Lucilene Oliveira Machado, sob o compromisso de comparecer a todos os atos
processuais, determinando para tanto a expedição do competente Alvará de Soltura, salvo
se por outro motivo estiver presa.
 
Imponho-lhe, entretanto, as medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, c/c o art.
282, todos do CPP, a saber: I) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas
atividades; e IV) proibição de ausentar-se da Comarca sem a prévia comunicação ao juízo.
 
Advirta-se a paciente que o descumprimento de quaisquer dessas medidas implicará na
imposição de outra em cumulação ou, em último caso, na decretação de sua prisão pelo
juízo de primeiro grau, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.
 
Dê-se ciência dessa decisão à autoridade coatora e, ato contínuo, encaminhe-se o feito ao
Ministério Público Superior, nos termos do que dispõe o art. 210 do RITJ-PI.
 
A PRESENTE DECISÃO SERVE COMO ALVARÁ DE SOLTURA.
 
Intime-se e cumpra-se.
 
 
 
Teresina (PI), data registrada no sistema.
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