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HABEAS  CORPUS.  ACUSAÇÃO POR CRIME, 
EM TESE, DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES 
E  DE  FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO 
PÚBLICO.  ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE 
FUNDAMENTAÇÃO  DA  PRISÃO  CAUTELAR. 
DECRETO  PREVENTIVO  JUSTIFICADO  NA 
MANUTENÇÃO  DA  ORDEM  PÚBLICA. 
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O decreto de prisão preventiva, ora questionado, 
está satisfatoriamente motivado com a indicação 
de elementos concretos no tocante à necessidade 
de  garantia  da  ordem  pública,  em  razão  da 
gravidade concreta da conduta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba,  por  unanimidade,   em  DENEGAR A ORDEM,  NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apresentado 

pelo Bel.  Welder de Assis Miranda em favor de  Ocirvan Soares Eduardo, 

apontando, como autoridade coatora, o juízo de direito da 1ª Vara de Cabedelo.

Alega, em suma, que não há elementos suficientes a justificarem 
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a não concessão da liberdade provisória,  mesmo porque o paciente possui 

residência  fixa,  além  de  manter  bom  relacionamento  com  as  pessoas  do 

convívio social.

Destaca, também, não haver ao menos indícios da participação 

do acusado na conduta que lhe é imputada (tráfico de drogas – art. 33 da Lei 

n.º 11.343/2006), ressaltando que os policiais, corriqueiramente, têm tentado 

extorquir dinheiro de usuários ou familiares de detentos, quando, muitas vezes, 

ainda “plantam” provas.

Registra, por fim, a ausência de fundamentação da decisão que 

determinou a prisão preventiva.

Pugna,  assim,  pelo  deferimento  da  liminar,  para  que  seja  o 

paciente posto em liberdade, e, no mérito, a ratificação da medida de urgência.

Instrui o pedido com documentos (fls. 13/56).

Ao prestar as informações solicitadas (fls. 66/67), após uma breve 

exposição dos fatos delineados nos autos do processo que tramita no primeiro 

grau de jurisdição, a autoridade dita coatora comunica que o paciente foi preso 

juntamente  com outras  02  (duas)  pessoas,  em 19/06/2014,  encontrando-se 

todos incursos nas penas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei n.º11.343/2006, além 

de art. 297 do CP (apenas o paciente).

Acrescenta que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva 

exatamente em razão do modo como perpetrado o delito e as circunstâncias 

em que realizada a segregação cautelar do paciente e dos terceiros: apreensão 

de 7.905 g.  (sete mil novecentos e cinco gramas) de cocaína, além de vários 

objetos, bem como pelo fato de o paciente apresentar-se como Carlos Eduardo 

Soares  Nunes,  exatamente  por  ter  foragido  da  Penitenciária  de  Segurança 

Máxima do Mato Grosso do Sul, condenado por tráfico de entorpecentes.

Desembargador João Benedito da Silva
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Às fls. 69/71, a liminar perseguida foi indeferida.

A Procuradoria  de  Justiça,  através  do  parecer  de  fls.  73/76, 

opinou pela denegação da ordem. 

É o relatório. 

VOTO

A pretensão do impetrante, no presente mandamus, é a cessação 

de suposto constrangimento ilegal que sofre o paciente, alegando, em síntese, 

a ilegalidade do decreto preventivo por falta de fundamentação.

O impetrante sustentou, ainda, que o paciente possui residência 

fixa, além de manter bom relacionamento com as pessoas do convívio social.

Pois  bem.  A segregação cautelar,  medida extrema que implica 

sacrifício  à  liberdade  individual,  concebida  com  cautela  à  luz  do  princípio 

constitucional  da  presunção  de  inocência,  deve  se  fundar  em  razões  que 

demonstrem  a  existência  de  motivos  sólidos,  suscetíveis  de  autorizar  sua 

imposição.

Da  análise  acurada  da  decisão  de  fls.54/55,  bem  como  das 

informações  acostadas  às  fls.  66/67,  observa-se  que  existem  provas 

suficientes de materialidade delitiva (auto de apreensão de fls. 31/32 e laudo 

de constatação -fls.40), bem como indícios de autoria (flagrante delito de fls. 

14/24).

Satisfeitos, portanto, os requisitos relativos ao que constituem o 

que se poderia chamar de fumus delicti, ou a aparência do delito, que devem 

estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.

Desembargador João Benedito da Silva
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Acerca dos demais requisitos, tenho que configurada,  in casu, a 

garantia da ordem pública, como bem explicitou a autoridade apontada como 

coatora, com fulcro em fatos concretos. Vejamos:

“(...)  Os  indiciados  IANTAANDERSSONYKS 
FRANCISCO  DA  SILVA,  RAFAELA  PINTO  DE 
MEDEIROS e OCIRVAN SOARES MEDEIROS foram 
presos em flagrante delito no dia 19/06/2014, os dois 
primeiros como incursos nas penas dos arts. 33 e 35 
da Lei n.º 11.343/2013 (sic), e o terceiro, como incurso 
nas penas dos arts.  33 e 35 da Lei n.º 11.343/2013 
(sic) e art. 297 do CPB, por haver sido encontrado em 
seus poderes drogas, e no caso do indiciado Orcivan, 
indicado,  em tese, por uso de documento falso,  fato 
esse  ocorrido  no  bairro  do  Jardim  Luna,  neste 
município.

Consta  do  auto  de  prisão  em  flagrante  que,  após 
várias  diligências,  Rafael  Medeiros  foi  abordado, 
quando trafegava no bairro do Jardim Luna, e, com a 
vistoria feita na mochila que carregava foi encontrado 
um  tablete  de  substância  assemelhada  à  cocaína. 
Indagado,  informou de  onde  teria  vindo  e  indicou  a 
residência onde estaria o restante da droga.

(…)

Vejo que há elementos suficientes para conversão da 
prisão em flagrante em prisão preventiva.

O delito de tráfico de drogas se encontra devidamente 
provado nos autos, através do auto de apreensão de 
droga e do laudo de constatação. Quanto às autorias, 
os indícios são suficientes em desfavor dos indiciados, 
porquanto presos em flagrantes.

A problemática  das  drogas  no  mundo  atual  é  uma 
praga  que  vem  se  alastrando  de  forma  alarmante, 
como graves consequências especialmente aos jovens 
que  facilmente  são  arrastados  aos  vícios  pelos 
mercadores dessa infame atividade.

Nessas  circunstâncias,  denota-se  que  os  indiciados 
são pessoas nocivas à ordem pública.

O fato imputado aos indiciados é de suma gravidade, e 
por  si  só,  reclama  maior  repressão  estatal,  sendo, 
conforme  interpretação  dos  Tribunais  Pátrios, 

Desembargador João Benedito da Silva
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notadamente  o  STJ,  suficiente  para  justificar  a 
custódia cautelar,  a  gravidade da infração,  conforme 
se vê em (…).” (fls. 54/55)

In  casu, ao determinar a segregação provisória  do paciente,  a 

autoridade  apontada ressaltou  a  apresentação  de documentação falsa,  por 

parte do paciente, bem como a gravidade do delito.

Ademais, exsurge dos autos que a prisão preventiva do paciente 

decorreu  da  apreensão  na  residência  em que  se  encontrava  o  acusado  e 

demais corréus de grande quantidade de droga de altíssimo potencial lesivo – 

7.905,00  g  (nove  mil,  novecentos  e  cinco  gramas  gramas)  de  cocaína, 

distribuídos em 08 (oito) tabletes envoltos em fita adesiva transparente.

Desse  modo,  a  segregação  cautelar  está,  desse  modo, 

devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos 

substanciais que evidenciam a gravidade concreta do acusado. 

Desse modo, não há como se afirmar que inexiste justificativa a 

amparar a manutenção do decreto,  como pretende o impetrante. Muito pelo 

contrário.  A  jurisprudência  é  no  sentido  de  que  resta  justificada  a  prisão 

cautelar com base na ordem pública quando as circunstância que envolvem o 

paciente estão a denotar a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. 
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE 
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS 
CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS À PRISÃO. 
MANUTENÇÃO. Na hipótese, a custódia cautelar está justificada na garantia da 
ordem pública, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida (quase dois 
quilos de cocaína), o que constitui indicativo da gravidade concreta da conduta, de 
sorte que as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e 
adequadas à prevenção e repressão do crime praticado. (TJRO; HC 0005547-
47.2014.8.22.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Hiram Souza Marques; Julg. 
12/06/2014; DJERO 30/07/2014; Pág. 98) (grifo nosso)

Desembargador João Benedito da Silva
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 HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE 
FOGO. ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. 
IMPERTINÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi denunciado como incurso 
nas penas dos crimes previstos nos artigos 35,.caput. , 33,.caput. C/c art. 40, incisos III, 
V e VII, todos da Lei n. 11.343/2006 e art. 12,.caput. , da Lei n. 10.826/2003. 2. Narra a 
denúncia que os acusados, dentre eles o ora paciente, associaram-se para o cometimento 
do crime de tráfico de drogas. Consta, ainda, que o paciente possuía, sem autorização e 
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, inúmeras munições de diversos 
calibres. Extrai-se que policiais civis iniciaram operação no ano de 2013, com 
interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, inicialmente para investigar a 
participação de dois irmãos suspeitos da prática de tráfico de drogas. Com o 
monitoramento dos irmãos, foi possível a identificação do ora paciente como sendo um 
importante fornecedor de drogas no Distrito Federal. No curso das investigações, 
logrou-se apreender com o grupo aproximadamente 50kg de. Maconha. , 9.700g de. 
Haxixe. , 8,88g de. Cocaína. , além de munições e bens objetos de crime contra o 
patrimônio. 3. O fato de o inquérito ter a sua origem remota em denúncia anônima não é 
causa, por si só, de nulidade do procedimento investigatório, nem do processo dele 
resultante. Na hipótese, após regular operação policial instaurada com o objetivo de 
reprimir o tráfico de drogas no Distrito Federal, verificou-se que o paciente figurava 
como importante fornecedor de drogas para o d. F. E entorno, o que ocasionou a 
autorização judicial para a interceptação de suas comunicações telefônicas, de forma a 
identificar as diversas transações realizadas e os outros traficantes envolvidos. Portanto, 
a d. Autoridade coatora autorizou a interceptação telefônica dos prefixos e imeis 
vinculados ao paciente após a seqüência das investigações e a juntada de novas provas, 
dentre elas a apreensão de grande quantidade de drogas. Improcedência da alegação de 
que a decisão que decretou a interceptação telefônica teria se baseado unicamente em 
denúncia anônima, pois decorreu de procedimento investigativo prévio. 4. A prisão 
preventiva do paciente restou devidamente fundamentada na presença dos requisitos 
do art. 312 do CPP, face à necessidade da segregação cautelar para a garantia da 
ordem pública diante da gravidade concreta dos crimes, da conduta do agente, da 
qualidade das drogas apreendidas e das circunstâncias em que foi praticado. 
Inadequada, na espécie, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no 
art. 319 do CPP. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no 
art. 312 do CPP, não se verifica o alegado constrangimento ilegal. 5. Ordem denegada. 
(TJDF; Rec 2014.00.2.013721-0; Ac. 805.757; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. 
Humberto Adjuto Ulhôa; DJDFTE 29/07/2014; Pág. 290) (grifo nosso)

Por fim,  a  existência  de  circunstâncias favoráveis,  tais  como a 

residência  fixa  e  o  bom  relacionamento  pessoal, não  são  suficientes  para 

concessão da ordem,  quando presentes os motivos para a manutenção da 

preventiva.

Nesse sentido:

“A  primariedade  e  os  bons  antecedentes  não 

Desembargador João Benedito da Silva
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impedem a decretação da prisão preventiva e nem 
têm  força  para  alcançar  a  sua  revogação  ou  a 
concessão  da  liberdade  provisória.”  (RJTJERGS. 
146/53, 50)

Adotando o mesmo posicionamento, é a seguinte doutrina:

“28. Primariedade, bons antecedentes e residência 
fixa  não  são  obstáculos  para  a  decretação  da 
prisão preventiva: as causas enumeradas no art. 312 
são suficientes para a decretação da custódia cautelar 
de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário,  
não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o 
levam  a  conseguir  um  alvará  permanente  de 
impunidade, livrando-se da prisão cautelar,  visto que 
essa tem outros  fundamentos.  A garantia  da ordem 
pública  e  da  ordem  econômica,  bem  como  a 
conveniência  da  instrução  criminal  e  do 
asseguramento da aplicação da lei penal fazem com 
que o  juiz tenha base para segregar  de imediato  o 
autor da infração penal grave.” (NUCCI, Guilherme de 
Souza.  Código de  processo penal  comentado. 9ª 
Ed. Editora dos Tribunais: 2009. p. 635).

A segregação provisória está calcada em circunstâncias concretas 

do caso, autorizadoras da medida extrema, não existindo motivos suficientes 

para a revogação da prisão cautelar no presente momento processual. 

Ante o exposto, denego o presente habeas corpus.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 
Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, o 
Exmo. Sr. Des.Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins 
Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. José Marcos Navarro Serrano, 
Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, aos 12(doze) dias do mês de agosto do ano de 2014.        . 

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


