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HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de entorpecentes. Decreto de
prisão  preventiva.  Materialidade  e  indícios  suficientes  de
autoria.  Gravidade  concreta  do  delito.  Garantia  da  ordem
pública. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito
e  periculosidade  da  paciente  demonstrada  pelo  modus
operandi  adotado  para  a  realização  do  intuito  criminoso.
Pleito  de aplicação de outras  medidas diversas da prisão.
Impossibilidade. Presentes os requisitos para a decretação
da  prisão  cautelar.  Predicados  pessoais  alegadamente
favoráveis. Inservibilidade. Ordem denegada.

- A gravidade concreta do delito, aliada ao seu modus operandi,
justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública,
presentes a materialidade e os indícios de autoria.

-  Subsistindo  os  pressupostos  que  ensejaram  a  prisão
preventiva,  tem-se  a  impossibilidade  de  concessão  de
liberdade  provisória,  com  a  imposição  de  quaisquer  das
medidas diversas da prisão.

- As condições subjetivas favoráveis do paciente não impedem
a manutenção da segregação cautelar.

VISTOS,  RELATADOS E  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator e em harmonia com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.



RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar, impetrado por
Edson Jorge Batista Júnior, em favor de Joelma dos Santos Artur, que tem por escopo
impugnar decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara Mista da Comarca de Guarabira,  que
decretou a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, acusada da
prática,  em  tese,  do  delito  insculpido  no  art.  33  da  Lei  n.  11.343/06  (tráfico  de
entorpecentes).

Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade do decreto de prisão
preventiva por ausência de fundamentação válida, tendo em vista a desnecessidade da
prisão antecipada da paciente, posto que inexiste, por parte desta, qualquer ameaça à
ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.  

Alega,  ainda,  que  ao decretar  a  prisão  preventiva  da  paciente,  a
Magistrada a quo deixou de analisar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares
diversas da prisão.

Destaca, outrossim, que a paciente é primária, com residência fixa e
profissão definida.

Ao  final,  requer,  em  sede  de  liminar,  a  imediata  liberação  da
paciente, com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, pugna pela manutenção dos
termos da medida de urgência (fs. 02/24).

Informações da autoridade coatora (fs. 75/76).

Liminar indeferida (fs. 92/94).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (fs.
96/98).  

É o relatório.

- VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – (Relator)

A ordem deve ser denegada.

Ab initio, há de se verificar que a pena máxima cominada ao delito
atribuído à paciente, tráfico de entorpecentes, é superior a 4 (quatro) anos, o que atende
ao requisito do art. 313, I1, do Código de Processo Penal.

- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA

Com efeito, diferentemente do apontado pelo impetrante, a decisão
consignou que a manutenção da custódia era necessária (fs. 64/66), não havendo que se
falar,  portanto,  em violação ao art.  93,  IX,  da  Constituição Federal,  tendo em vista  a
presença da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, sendo aquela
indispensável  para  garantia  da  ordem  pública,  uma  vez  que  a  paciente  está  sendo

1Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação
dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).



acusada de, em 23 de abril de 2014, ter ingressado nas dependências do Presídio Vicente
Claudino de Pontes, na Cidade de Guarabira/PB, com 48,60g (quarenta e oito gramas
vírgula sessenta centigramas)  de maconha introduzidas na vagina,  o  que revela,  pelo
modus operandi  utilizado para a prática do fato, a gravidade concreta da conduta e a
inequívoca periculosidade social da agente, ambas ensejadoras de risco à ordem pública,
não  configurando  constrangimento  ilegal  a  prisão  preventiva  decretada  sob  este
fundamento.

A propósito, vejam-se excertos do decreto cautelar: 

“(…)  É  sabido que  a  l ibe rdade  provisória é  o  ins t i tu to
processual  que garante ao acusado o d i re i to  de aguardar  em
l iberdade o t ranscorrer  do processo até o t rânsi to  em ju lgado
da sentença,  v incu lado  ou não a  certas obrigações, podendo
ser  revogado  a  qualquer  tempo,  diante do  descumprimento  das
condições impostas. Prepondera,  hod iernamente, em síntese, o
entend imento  de  que,  sendo hipótese  autor izadora  da
prisão prevent iva ,  não  é  de  ser  concedida  a  liberdade
provisória.  Pois bem. Emerge dos autos que a ora requerente é
acusada de ingressar em um estabelecimento prisional onde o
companheiro se encontrava cumprindo pena, transportando, no
interior  de  sua  vagina,  certa  quantidade  de  entorpecente.  As
circunstâncias do flagrante comprovam a prática do tráfico de
drogas. A intenção, por óbvio, era introduzir drogas no presidio,
destinada  a  determinado  apenado,  disseminando  a  traficância
dentro do estabelecimento pr is iona l .  É  sabido que a  prisão
preventiva,  medida  de  natureza cautelar,  rege-se pelo
principio  da  necessidade, pois viola o  estado de
liberdade de uma pessoa que ainda não foi  ju lgada e que
tem a seu favor a presunção const i tucional  de inocência,
somente devendo ser decretada quando, em face do  mater ial
informativo  dos  autos, revele-se  imprescindível  para
garant i r  a  ordem  econômica,  a  instrução criminal
aplicação da  lei  penal.  No  caso,  tem-se presente o
pressuposto  da  g a r a n t i a  da  ordem pública,  dada  a
par t ic ipação  da  indiciada,  até agora  não
descaracter izada,  em  conduta  de  gravíssima
grav idade.  As  condições  pessoais favoráveis  da
agente -  pr imar iedade  e  bons  antecedentes -  não
ba st am  para  assegurar  o  direi to  de  responder  à  ação
penal  em  l iberdade  quanto  postas em  contraste com
a  per iculosidade  evidenciada  na   própria  ação
del i t iva.   Af ronta   a  garant ia  da  ordem  públ ica  a
mulher  que  tenta  ingressar  no  presídio  com  droga
escondida  na  vagina  (…)  D iante  o  exposto ,  indef i ro  o
ped ido  de  L IBERDADE  PROVISÓRIA  e ,  em
consequênc ia ,  CONVERTO  A  PRISÃO  EM  FLAGRANTE
EM PRISÃO PREVENTIVA” ( f s .  64 /66  –  gr i f o  nosso) .

Conforme  visto,  o  modus  operandi  do  delito  revela  maior
periculosidade da paciente, tendo em vista a audácia do ato de vencer a fiscalização do
Estado, para adentrar em um presídio e fomentar o tráfico de entorpecentes.



Assim, apesar da diminuta quantidade de entorpecente alegada pela
defesa, 48,60g (quarenta e oito gramas vírgula sessenta centigramas) de maconha, as
circunstâncias demonstram indícios da prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Visualizamos, destarte, que o  decisum, constritivo da liberdade, foi
exarado com propriedade, posto que devidamente fundamentado, sem ofensa, portanto,
às normas constitucionais, nem a qualquer outro dispositivo legal, a partir, essencialmente,
do perfil  de periculosidade demonstrado pela paciente,  retratado pelo  modus operandi
adotado para a realização do intuito criminoso, consoante descrição fática constante das
peças informativas que instruíram a presente ordem. 

Tratando de caso análogo ao dos autos,  já  decidiu  o Tribunal  de
Justiça do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal, respectivamente:

“HABEAS  CORPUS.  -  A  paciente  foi  presa  em  flagrante,  em
20/11/2013, quando tentava ingressar na Penitenciária Modulada
de Montenegro, com "38,7g de maconha" introduzidos em sua
vagina.  -  O digno Juiz de Direito,  em decisão suficientemente
fundamentada, homologou o flagrante e decretou (converteu) a
segregação em preventiva, apontando as circunstâncias do caso
concreto.  - Considerando  as  alterações  introduzidas  pela  LEI  Nº
12.403/11  (Altera  dispositivos  do  Decreto-Lei  no  3.689,  de  3  de
outubro  de  1941  -  Código  de  Processo  Penal,  relativos  à  prisão
processual, fiança, liberdade provisória, demais medidas cautelares,
e dá outras providências.), que, na espécie, inviável se apresentava o
relaxamento da prisão, a concessão de fiança ou prisão domiciliar. -
Não era caso, também, de concessão de liberdade provisória, sem
fiança.  Com efeito,  nesta  fase  de  cognição  parcial,  não  verifico  a
ocorrência das hipóteses elencadas nos "incisos I a III do caput do
art. 23" do Código Penal (art. 310, parágrafo único, do CPP), ou seja,
das causas de Exclusão da Ilicitude ou da Antijuridicidade (estado de
necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou
exercício  regular  de direito),  nem estavam ausentes  qualquer  dos
requisitos que autorizavam a decretação da prisão  preventiva  (art.
321, do CPP - "Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da
prisão  preventiva,  o  juiz  deverá  conceder  liberdade  provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319
deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste
Código.) - A decretação da prisão preventiva, assim, foi adequada. -
Não podemos olvidar que presentes estavam seus pressupostos (art.
313, inc. I), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. - Observa-
se, por outro lado, que há prova da existência do crime (fl. s/n - autos
em apenso) e indícios suficientes de autoria. Com efeito, nesta fase,
não  podemos  desconsiderar  o  que  constou  das  declarações
prestadas  pela  condutora.  -  Em relação  à  configuração  do  delito,
nesta fase de cognição parcial, deve ser lembrando as Turmas (5ª e
6ª)  componentes  da  3ª  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  já
haviam firmado orientação no sentido de que para a consumação do
delito de tráfico de entorpecentes bastava à prática de qualquer um
dos verbos previstos no art. 12 da Lei nº 6.368/76. Para adequação
típica  não  se  exigia  qualquer  elemento  subjetivo  adicional.  O
entendimento jurisprudencial, deve ser lembrado, continua atual, pois
"Na  nova  Lei  de  Tóxicos  (Lei  nº  11.343/06)  as  exigências  para  a
tipificação do delito de tráfico são as mesmas da Lei nº 6.368/76"



(passagem da ementa do REsp 846481/MG, Relator Ministro FELIX
FISCHER).  Precedente  em  igual  sentido:  REsp  1084294/MG.  -
Outrossim,  diferentemente  do  que  afirma  a  impetrante,  a
quantidade apreendida não pode ser tida como pequenota. Com
efeito,  seria  possível  confeccionar  no  mínimo  38  cigarros  de
maconha,  podendo  chegar  a  feitura  de  76  cigarros,  o  que
também  está  a  indicar  a  configuração  do  injusto  previsto  no
artigo  33,  caput,  da  Lei  n.º  11.  343/06.  -  O  fato  imputado  à
paciente põe em risco a ordem pública. O caso retratado - frente
o tipo de entorpecente - envolve perigo concreto. Além disso,
visava à introdução de droga em casa prisional,  o que está a
apontar a presença do dolo direto e de propósito, bem como a
ausência  de temor quanto às conseqüências da conduta. -  "A
difusão  maciça  do  consumo  de  drogas  nas  últimas  décadas",
conforme  assevera  Carlos  Alberto  Plastino  (Psicanalista,  cientista
político  e  economista,  Professor  de  IMS-UERJ  e  da  PUC-Rio  -
trabalho apresentado no Seminário Internacional sobre Toxicomanias,
em 8  de  julho  de  2000),  "transformou a  toxicomania  numa  grave
questão social.". - Além disso, cresce a violência causada pelo uso de
drogas. Com efeito, "O Brasil é citado nas primeiras páginas do novo
relatório do Conselho Internacional de Controle de Narcóticos, órgão
das Nações Unidas, como um exemplo da violência causada pelas
drogas. Segundo o documento, boa parte dos 30 mil  assassinatos
que ocorrem por ano no país está relacionada ao tráfico ou ao uso de
drogas. "A violência relacionada com as drogas é um desafio nacional
particularmente  sério,  que  tem  um  grande  impacto  nas
comunidades", diz o relatório." - do artigo "ONU: violência ligada à
droga  é  desafio  nacional  -  de  Lisandra  Paraguassú).  -  Perdura,
lamentavelmente,  a  situação,  bastando  para  tanto  acompanhar  os
noticiários. Destaco, entre tantos, a reportagem de contida da ZERO
HORA (20/03/2013), intitulada "CAPITAL VIOLENTA - Mais mortes do
que Bogotá, Rio e SP.", onde está destacado "Tráfico de drogas está
relacionado à violência". - A ofensa a ordem pública está configurada,
ainda, na circunstância da paciente ter sido presa quando ingressava
em estabelecimento penitenciário,  o que reforça a necessidade da
manutenção da sua prisão. Julgado do Superior Tribunal de Justiça. -
Não  há  dúvida,  por  todos  estes  vetores,  que  o  fato  imputado  à
paciente  põe  em  risco  a  ordem  pública.  O  Superior  Tribunal  de
Justiça,  não  desconhecendo  esta  realidade,  há  muito  deixou
assentado:  "...ações  delituosas  como  as  praticadas  na  espécie
(tráfico e associação para o tráfico), causam enormes prejuízos não
só  materiais,  mas  também institucionais,  gerando  instabilidade  no
meio social. E, nesse contexto, a paz pública ficaria, sim, ameaçada,
caso não fossem tomadas  as  providências  cautelares  necessárias
para estancar a atuação dos traficantes." (sublinhei - passagem da
ementa  do HC 39675/RJ,  Quinta  Turma,  Relatora:  Ministra Laurita
Vaz,  j.  em 22/02/2005).  -  De outra parte,  a  viabilidade ou não do
reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º
11.343/06, não foi examinada ainda pelo Juízo de origem, pois o feito
não foi sentenciado. O exame da matéria nesta instância importaria
em supressão de instância. Além disso, envolve questão de mérito
que  demandariam  exame  aprofundado  da  prova,  inviável  na  via
estreita do  habeas corpus. - A alegação de que a manutenção da
prisão  cautelar  fere  o  princípio  constitucional  da  presunção  de
inocência  não  se  sustenta,  pois  não  encontra  amparo  na
jurisprudência do Pretório Excelso. - Por fim, devemos lembrar que a
presença  de  condições  pessoais  favoráveis  (primariedade,  bons



antecedentes,  ocupação lícita  e residência fixa)  não desautorizam,
por  si  só,  a  segregação  cautelar.  ORDEM  DENEGADA.”2 (grifo
nosso).

“HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGA.  INTERIOR  DO
PRESÍDIO.  MACONHA.  QUANTIDADE  DE  DROGA.  GRAVIDADE
CONCRETA  DOS  FATOS.  PERICULOSIDADE  DA  RÉ.  PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DO
FUMUS  COMISSI  DELICTI  E  PERICULUM  LIBERTATIS.  A
QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (26,16G DE MACONHA)
E A CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE (INGRESSO
DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE PRESÍDIO
NA  CAVIDADE  VAGINAL),  DEMONSTRAM  A  GRAVIDADE
CONCRETA  DOS  FATOS  E  A  PERICULOSIDADE  DA  RÉ,
MORMENTE  QUANDO  SE  CONSIDERA  O  CONTEXTO  E  OS
ANTECEDENTES DA PRÁTICA DELITUOSA. A NECESSIDADE E
ADEQUAÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA  PREJUDICAM  O
CABIMENTO  DE  MEDIDA  CAUTELAR  MENOS  RIGOROSA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.”3 

  
Desse modo, com base nas informações prestadas pela autoridade

coatora  (fs.  75/76)  e  considerando  que  a  decisão  que  decretou  a  preventiva  restou
embasada,  apresentando  exposição  suficiente,  para  manter  a  custódia  da  paciente,
Joelma dos Santos Artur, com base na garantia da ordem pública, não há que se falar, por
conseguinte, em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

- MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No  que  concerne  à  irresignação  defensiva  de  que  a  Magistrada
deixou  de  analisar  a  possibilidade  de  aplicação  das  medidas  cautelares  diversas  da
prisão, temos que uma vez atendidas às condições para a prisão preventiva, conforme
evidenciado,  tem-se  a  impossibilidade  de  concessão  de  liberdade  provisória,  com  a
imposição de quaisquer das providências dispostas no art. 319 do Código de Processo
Penal, não estando satisfeito o disposto no art. 282, II4 c/c art. 3215 do CPP, ao passo em
que, por via consecutiva, deve-se aplicar o §6°6 do art. 282 do CPP.

- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Quanto  às  condições  pessoais  favoráveis  da  paciente,  tais  como
alegado  pelo  impetrante  como  possuir  primariedade  (f.  36),  residência  fixa  (f.  52)  e
profissão definida (f. 51),  sabe-se que a sua presença não impedem a manutenção da
segregação cautelar, quando presente os requisitos legais.

2(Habeas Corpus Nº 70057833030, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco
Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 30/01/2014). 
3(TJ-DF  -  HBC:  20140020097138  DF  0009773-15.2014.8.07.0000,  Relator:  SOUZA E  AVILA,  Data  de
Julgamento: 29/05/2014, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/06/2014 . Pág.: 240)
4Art. 282.  As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação
dada pela Lei nº 12.403, de 2011). […] II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do
fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
5Art. 321.  Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder
liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e
observados os critérios constantes do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
6§6o A prisão preventiva será determinada quando não for cabível  a sua substituição por outra medida
cautelar (art. 319). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).



- DISPOSITIVO

 Ante o exposto, denego a ordem.7

É o voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior,
Relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 26 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                            Relator 
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