
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O
HABEAS CORPUS Nº 0000168-86.2015.815.0000 – 1ª Vara da Comarca de Esperança
RELATOR: O Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
IMPETRANTE: Karl Marx Valentim Santos
PACIENTE: João Lucas Silva Rocha
IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara da Comarca de Esperança.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Art. 33 da 
Lei 11.343/2006. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação a 
respaldar a medida extrema. Inocorrência. Decisão devidamente 
motivada e justificada. Presença dos pressupostos e requisitos dos 
artigos 312 e 313 do CPP. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. 
Constrangimento ilegal não evidenciado.  Presunção de inocência. 
Inexistência de incompatibilidade. Aplicação de medidas cautelares 
diversas.  Impossibilidade. Ordem denegada.

- In casu, não há falar em falta de fundamentação para a decretação da 
prisão preventiva, pois, presentes prova da materialidade e indícios 
suficientes de autoria, bem como decretada com substrato em dados e 
reclamos objetivos do caso, impondo-se, notadamente, em favor da 
ordem pública, estando, assim, em plena sintonia com os artigos 312 e 
313 do Código de Processo Penal.

- Ademais, não se pode olvidar que, em tema de decretação de prisão 
preventiva, cabe ao prudente arbítrio do Juiz de primeiro grau avaliar 
a imprescindibilidade da medida, devendo-se dar-lhe crédito, vez que 
está mais próximo dos fatos e tem condições de melhor sentir a 
necessidade da custódia cautelar.

- Outrossim, conforme o entendimento jurisprudencial, as condições 
pessoais favoráveis do paciente, a saber, primariedade, profissão 
definida e residência fixa, por si sós, não são suficientes para garantir 
a concessão da liberdade provisória, se evidenciadas razões reclamam 
a segregação cautelar.

- Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que inexiste 
incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e a 
prisão preventiva, pois nada obsta ao decreto desta se presentes os 
pressupostos e requisitos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP, 



estando, caracterizada, portanto, sua necessidade, como na hipótese 
vertente.

- Resta incabível a substituição da prisão preventiva por quaisquer das 
medidas cautelares do CPP, por não se mostrarem adequadas e 
suficientes, diante da gravidade do delito e como forma de garantir a 
ordem pública.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba,  à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, em harmonia com o 
parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas-corpus, objetivando a expedição de alvará de soltura em 
favor de João Lucas Silva Rocha, que se diz estar sofrendo constrangimento ilegal em decorrência 
de ato do Exmo. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Esperança –  autoridade apontada coatora –  que 
converteu a sua prisão em flagrante em preventiva através de decisão genericamente fundamentada. 

Alega-se na impetração que estão ausentes os requisitos necessários à prisão 
preventiva, previstos no art. 312, do CPP, além de que a manutenção da custódia cautelar do 
paciente afronta o princípio da presunção de inocência.

Aduz, ainda, que o coacto é primário, condição essa que favorece à 
concessão da liberdade provisória.

Ao que consta dos autos, João Lucas Silva Rocha, epíteto “Pantera cor de 
Rosa ou Rosinha” (ora paciente), juntamente com Ivanilson Pereira dos Santos, vulgo “Neguinho”, 
foram presos em flagrante delito, acusados da prática do crime de tráfico ilícito de drogas, 
tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06 (o segundo ainda foi autuado na penas do art. 14, da Lei 
10.826/03), fato ocorrido no dia 02 de dezembro de 2014, por volta das 18h00, no Município de 
Esperança-PB. 

Juntou aos autos os documentos de fls. 23/50.

Liminar indeferida (fls. 54/54v).

A indigitada autoridade coatora prestou informações às fls. 60/62.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo insigne Procurador de 
Justiça, Dr. Francisco Sagres Macedo Vieria, manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 64/68).



É o relatório.
VOTO: 

Depreende-se dos autos que, no dia 02 de dezembro de 2014, o paciente foi 
preso em flagrante delito, acusado, em tese, da prática do crime de tráfico ilícito de drogas – art. 33, 
caput, da Lei 11.343/2006 –  porque foi flagrado, em atitude suspeita, por policiais militares, com 
material ilícito (trinta e oito pedras, de substância sólida amarelada, identificada, pelo laudo de 
constatação, como cocaína, fl. 39, já embaladas para comercialização), tendo, no auto de prisão em 
flagrante, fl. 23, assumido pertencer-lhe e a NEGUINHO a droga apreendida. Confessou, ainda vir 
praticando, juntamente com seu parceiro, tráfico do entorpecente na região há cerca de um mês, 
comprando-a em João Pessoa e comercializando-a à margem da BR-104.

Em razão disso, a eminente Juíza de Direito da 1ª Vara da  Comarca de 
Esperança, Dra. Francilene Lucena Melo de Jordão, entendendo presentes os pressupostos e 
requisitos necessários, indeferiu o pedido de liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante 
do ora paciente, em preventiva, o fazendo, sobretudo, como garantia da ordem pública e por não ser 
“recomendável (…) a concessão de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” 
(fls. 43/44), ratificada às fls. 48/49. 

É contra essa decisão que se insurge o presente writ.

Da leitura das informações da autoridade apontada coatora (fls. 60/62) e do 
decreto preventivo (fls. 43/44), verifica-se que o delito imputado ao réu na denúncia – art. 33 da 
Lei 11.343/2006  - preenche a condição de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP, qual seja, 
crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, como 
também se constata a existência do que poderia se chamar de fumus delicti, ou seja, a aparência do 
delito, verdadeira pilastra da decretação da medida acautelatória, equivalente ao fumus boni juris de 
todo o processo cautelar.

Ademais, do Laudo de Constatação, atestando a quantidade de droga 
apreendida (fl. 39), da confissão extrajudicial do paciente (fl. 23 e 26) e dos depoimentos dos 
policiais que efetuaram a prisão em flagrante do coacto (fls. 24/25), extraem-se, respectivamente, 
os pressupostos (stricto sensu) relativos à prova da existência do crime (materialidade) e indícios 
suficientes de autoria (art. 312 do CPP). 

Partindo dessa premissa, é o que se depreende da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA 
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2. Os     indícios     da     autoria     e     da     materialidade   
do     crime,     quando     acompanhados     da     necessidade     de     se     garantir     a     ordem     pública     e   
de     assegurar     a     aplicação     da     lei,     e     sendo     conveniente     para     a     instrução     criminal,   
constituem     motivos     suficientes     para     a     prisão     preventiva.   3. As condições pessoais 
favoráveis do paciente, como a residência fixa e a ocupação lícita, não são 
suficientes para afastar a necessidade da custódia provisória. 4. A fundamentação 
da decisão que decreta a prisão preventiva não precisa ser exaustiva, bastando que 
sejam analisados, ainda que de forma sucinta, os requisitos justificadores da 
segregação cautelar. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus a que se nega 
provimento.”  ( HC 86605/SP, STF, 2ª Turma, Rel. Gilmar Mendes, DJ 
10/03/2006) Destaquei.

Por outro lado, a garantia da ordem pública é visualizada pelo trinômio, 
gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente, nesse conceito se inserindo 



a necessidade de se preservar a credibilidade do Estado e da Justiça, em face da intranquilidade que 
o referido crime gerou na comunidade local.

Esse é o entendimento da Suprema Corte:

“... 3. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento 
significativo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a 
periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a 
manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que 
igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. (...)”  (Ementa 
parcial, STF, HC 104502, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 
DJe 27/11/2012) Negritei.

Por essas razões, a constrição do paciente se mostra imprescindível para o 
resguardo da ordem pública porquanto há indicativos suficientes de autoria e provas da existência 
do crime, vez que os fatos expostos nos autos bem demonstram a extrema gravidade do delito 
perpetrado (art. 33 da Lei de Drogas).

Assim, a manutenção do cárcere resta justificada pela exigência de 
manutenção da ordem pública, evitando-se a ocorrência de novos fatos criminosos; protegendo o 
meio social; garantindo a credibilidade da justiça; e, ainda, preservando a produção de prova 
processual.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“...  4.  A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na 
participação do paciente no tráfico de entorpecentes, diante das circunstâncias da 
prisão e dos entorpecentes apreendidos (12 porções de cocaína), além de quantia 
em dinheiro, tudo a evidenciar dedicação à vida delituosa, alicerce suficiente para 
a motivação da garantia da ordem pública.  (...)”
(Ementa parcial, HC  290.371/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA 
TURMA, DJe 30/05/2014) Destaquei.

Por outro aspecto, vale lembrar que, em tema de decretação de prisão 
preventiva, cabe ao prudente arbítrio do Juiz avaliar a imprescindibilidade da medida, devendo-se 
dar-lhe crédito, vez que está mais próximo dos fatos e tem condições de melhor sentir a necessidade 
da custódia. Conforme se vê, foi ela decretada com substrato em dados e reclamos objetivos do 
caso, impondo-se, especialmente, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução 
criminal.

“(...) Exaltou a Corte Estadual que ‘a segregação provisória também foi dirigida à 
preservação da ordem pública, haja vista a repercussão do fato’. Aplicação do 
princípio da confiança no Juiz do processo, porque ele, próximo dos fatos, está em 
melhores condições de, sopesando as nuanças e circunstâncias da ação 
criminosa, avaliar a necessidade da medida extrema.” (STJ - HC 29828/SC, 5ª 
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU de 10.11.03, p. 202), destaquei.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal, pois, da valoração 
dos elementos informativos probantes contidos nos autos, verifica-se a presença dos requisitos 
legais, justificadores da prisão preventiva.

Ponto outro, quanto às supostas condições pessoais do paciente, é pacífico 
na doutrina e jurisprudência que as mesmas não obstam sua segregação provisória, nem pode servir 
de atalho para a obtenção automática de um benefício, desde que essa se manifeste necessária nos 
termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 
DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO 
PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. 
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE 
PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
(...)
2. A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da 
ordem pública, decorrente da periculosidade do paciente, caracterizada pela 
reiteração de prática delituosa.
3. O     Superior     Tribunal     de     Justiça,     em     orientação     uníssona,     entende     que   
persistindo     os     requisitos     autorizadores     da     segregação     cautelar     (art.     312,     CPP),     é   
despiciendo     o     paciente     possuir     condições     pessoais     favoráveis  .  
(…).” (STJ - HC 275.194/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, 
julgado em 24/09/2013, DJe 30/09/2013). Destaques nossos.

Em relação à alegada violação ao princípio constitucional da presunção de 
inocência, os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento no sentido de que inexiste 
incompatibilidade entre tal princípio e os institutos de Direito Processual Penal, como a prisão 
preventiva. Podendo esta ser decretada quando as circunstâncias do fato justificarem a sua 
necessidade, nos termos do art. 312 do CPP. 

De fato, a presunção de inocência apenas proíbe a antecipação dos efeitos 
da sentença condenatória, dentre os quais se destacam a execução da pena, a inscrição do nome do 
réu no rol dos culpados, a suspensão dos direitos políticos e o pagamento de custas processuais. 

Nesse sentido, posicionam-se o STF e o STJ: 

“Inexiste incompatibilidade entre o PRINCÍPIO da PRESUNÇÃO de INOCÊNCIA 
e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os 
requisitos autorizadores, estando caracterizada, portanto, sua necessidade (HC 
70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 
84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa)...” (STF - HC 88362 - SE - 2ª T. - Rel. Min. 
Joaquim Barbosa - JCPP.580 JCPP.499). 

''A presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) é relativa ao Direito Penal, ou seja, a 
respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da 
sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual, como a 
prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição da República 
(art. 5º, LXI).” (STJ - RT 686/388).

Por fim,   quanto à  substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, 
conforme disposto no artigo 282, § 6.º, do Código de Processo Penal, verifico que, no caso vertente, 
incabível aplicá-lo pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, a gravidade 
do crime (tráfico ilícito de drogas) demonstra a inadequação de tais medidas ao caso concreto. 

A propósito, o STJ perfilha no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA 
ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO 
DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO 



DESPROVIDO. (…)  5.     Inviável     a     aplicação     de     medidas     cautelares     diversas     da   
prisão,     pois     a     gravidade     concreta     do     delito     demonstra     serem     insuficientes     para   
acautelar     a     ordem     pública.     6. Recurso ordinário desprovido. (Ementa parcial, 
STJ, 5ª Turma, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 
22/04/2014) Grifo meu.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM impetrada, em harmonia com o 
parecer ministerial. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, relator, e Joás de Brito Pereira 
Filho..

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Marcos  Navarro 
Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel Taigy de 
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 de 
fevereiro de 2015. 

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


