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A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS N.º 2013594-68.2014.815.0000 – Juízo da Vara 
Única da Comarca de Barra de Santa Rosa
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Leopoldo Wagner Andrade da Silveira
PACIENTE: Dayane Cristina Diniz Rocha

HABEAS  CORPUS. TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES, POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO, CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM
FLAGRANTE.  CONVERSÃO  EM  PREVENTIVA.
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  MATÉRIA  QUE
DEMANDA  EXAME  APROFUNDADO  DAS
PROVAS DOS AUTOS. VIA ESTREITA. ALEGADA
FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA AFASTAR
A  REVOGAÇÃO  DA  CUSTÓDIA  CAUTELAR.
PRIMARIEDADE E DOMICÍLIO FIXO QUE NÃO
SÃO  SUFICIENTES  PARA  A  CONCESSÃO  DA
LIBERDADE  PROVISÓRIA.  DENEGAÇÃO  DA
ORDEM.

1.  A  alegação  de  negativa  de  autoria  diz
respeito  ao  mérito,  impossível  de  ser
analisada na via estreita do habeas corpus.

2.  Decreto  preventivo  fundamentado  na
garantia  da  ordem  pública.  Fundamentação
suficiente para afastar a revogação da prisão.

3.  Condições pessoais  favoráveis,  por  si  só,
não  são  garantidoras de eventual  direito  de
liberdade  quando  outros  elementos
constantes nos autos recomendam a custódia
cautelar.

4. Denegação da ordem.
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  habeas
corpus, acima identificados,

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, em denegar a ordem, em harmonia com o
parecer da douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  ordem  de  habeas  corpus,  com  pedido  de
liminar, impetrada pelo Bel. Leopoldo Wagner Andrade da Silveira em favor de
Dayane Cristina Diniz Rocha, qualificada na peça inicial, alegando, para tanto,
suposto constrangimento ilegal proveniente do Juiz de Direito da Vara Única
da Comarca de Barra de Santa Rosa (fls. 02/25).

Em suas razões, aduz o impetrante que foi  decretada a
prisão preventiva da paciente em 19 de novembro de 2014, 22 (vinte e dois)
dias depois de sua prisão em flagrante, que se deu em 27 de outubro de
2014.

Mas, segundo entende, a paciente é cidadã que preenche
os requisitos para responder ao processo em liberdade.

Ademais,  não  houve  apreensão  de  droga  na  posse  da
paciente,  mas  sim na  casa  do  outro  réu  no  processo  originário,  Janicley
Bezerra de Souza Lima, tendo este afirmado ser sua a droga e as armas
apreendidas.

Alega o impetrante que a paciente, por ser viciada, tinha
ido comprar droga na casa de Janicley e foi presa nesse exato momento.

Por fim, pleiteia pela concessão da liminar com expedição
de  Alvará  de  Soltura,  com  a  concessão  definitiva  a  final para  que  seja
mantida a liberdade da paciente.

Petição  do  impetrante  às  fls.  62/63,  informando  ter
interesse em realizar sustentação oral em plenário.

Solicitadas as informações de praxe (fls. 65), não aportou
resposta, consoante certidão de fls. 67.

Liminar indeferida às fls. 68/69.
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Ofício reiterando pedido de informações às fls. 71.

Certidão de que não houve resposta às fls. 72.

Às  fls.  75/76,  petição  do  impetrante  pugnando  pela
apreciação do pedido liminar.

Informações prestadas às fls.  85/86, onde consta que a
prisão  em flagrante foi  convertida em preventiva  para  garantia  da ordem
pública, uma vez que as provas do auto de flagrante conduzia a indícios que a
paciente e o corréu gerenciavam local para a venda de entorpecentes.

Afirma que, segundo declarações do condutor que prendeu
a paciente, a mesma e o corréu viviam maritalmente, tendo este gritado pelo
nome dela para avisar da chegada da polícia.

Em  seguida,  foram  os  autos  à  consideração  da  douta
Procuradoria de Justiça que, em parecer, opinou pela denegação do writ (fls.
93/96).

É o relatório.

VOTO

Pretende o impetrante a concessão da ordem, com escopo
de  repelir  a  violação  ao  status  libertatis da  paciente,  em decorrência  do
suposto constrangimento ilegal resultante de sua custódia preventiva.

A inicial do mandamus se insurge contra a decisão judicial
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, negando a participação
da paciente no tráfico de entorpecentes.

Sob  esse  aspecto,  entende  o  STJ  que  não  se  mostra
possível, na via estreita do recurso em habeas corpus, avaliar a negativa de
autoria  do  delito,  procedimento  que  demanda  o  exame  aprofundado  das
provas carreadas aos autos, o que será feito pelo magistrado de primeiro
grau por ocasião da sentença:

PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO.
PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RESGUARDO  DA  ORDEM  PÚBLICA.  NEGATIVA
DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO
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PROVIDO.  1.  A  prisão  provisória  é  medida
odiosa,  reservada  para  os  casos  de  absoluta
imprescindibilidade,  demonstrados  os
pressupostos  e  requisitos  de  cautelaridade.  2.
[…]  4.  Não  se  mostra  possível,  na  via
estreita  do  recurso  em  habeas  corpus,
avaliar  a  negativa  de  autoria  do  delito,
procedimento  que  demanda  o  exame
aprofundado  das  provas  carreadas  aos
autos, o que será feito pelo magistrado de
primeiro grau por ocasião da sentença. 5.
Recurso a que se nega provimento. (STJ; RHC
55.655;  Proc.  2015/0006394-7;  SE;  Sexta
Turma;  Relª  Minª  Maria  Thereza Assis  Moura;
DJE 24/03/2015).

Nesse sentido, colaciono recentes julgados desta Câmara
Criminal e de outros tribunais pátrios:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO
MAJORADO  PELO  EMPREGO  DE  ARMA  E
CONCURSO  DE  AGENTES.  PARTICIPAÇÃO  DE
MENOR  DE  IDADE.  ALEGADA  NEGATIVA  DE
AUTORIA.  MATERIALIDADE  COMPROVADA  E
EXISTÊNCIA  DE  FORTES  INDÍCIOS  DE
PARTICIPAÇÃO.  APROFUNDAMENTO  DA
ANÁLISE DO FATO INCABÍVEL NA ESTREITA VIA
DO  WRIT.  DECISÃO  SUFICIENTE  MOTIVADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE
E  ADEQUAÇÃO  DA  CUSTÓDIA  CAUTELAR.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADO.  ORDEM  DENEGADA.  1.  A
análise  acerca  da  negativa  de  autoria
veiculada na inicial é questão que não pode
ser  dirimida  na  via  sumária  do  habeas
corpus,  por  demandar  o  reexame
aprofundado das provas colhidas no curso
da instrução criminal.  (HC 245.243/sp, Rel.
Min. Jorge mussi, 5ª t, j. 14/05/2013). 2. […] 4.
Habeas corpus denegado. (TJPB; HC 0000325-
59.2015.815.0000;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho;
DJPB 13/03/2015; Pág. 12). Grifos nossos.

HABEAS  CORPUS.  DOS  CRIMES  CONTRA  A
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VIDA.  HOMICÍDIO.  PRISÃO  CAUTELAR.
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  MATÉRIA  DE  PROVA.
VIA  INADEQUADA.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO
DURANTE  O  INQUÉRITO  POLICIAL.
INDIFERANÇA.  PROCEDIMENTO  MERAMENTE
ADMINISTRATIVO.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  NÃO  ACOLHIMENTO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO
CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.  1.  Não
cabe, na via estreita do habeas corpus de
cognição e instrução sumárias, a discussão
acerca de matéria probatória a confirmar a
autoria da conduta, pois referida tese exige
análise  do  conjunto  fático  probatório. 2.
Não há ilegalidade no fato de o paciente não ter
sido intimado para se defender, uma vez que o
inquérito policial é procedimento inquisitivo, no
qual,  muitas  vezes,  a  ciência  do  investigado
pode prejudicar ou impedir a apuração real dos
fatos¿. 3. Não há que se falar em ausência dos
requisitos  do  art.  312  do  CPP,  se  os  autos
demonstram prova da materialidade e indícios
da autoria, somada a necessidade de garantia
da  ordem  pública  e  aplicação  da  Lei  penal.
(TJPB; HC 0000222-52.2015.815.0000; Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  José  Guedes
Cavalcanti  Neto;  DJPB  10/03/2015;  Pág.  19).
Grifos nossos.

HABEAS  CORPUS.  FURTO  QUALIFICADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NEGATIVA DE
AUTORIA.  VIA  INADEQUADA.  NÃO
CONHECIMENTO.  PRISÃO  PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA  E  NECESSÁRIA.  PRINCÍPIO  DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. COMPATIBILIDADE
COM  A  PRISÃO  CAUTELAR.  PREDICADOS
PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1.  A via estreita
do  habeas  corpus  não  comporta  dilação
probatória em relação à autoria do crime,
uma vez que a presente ação constitucional
é  de  rito  célere  e  sumário. 2.  Estando  a
decisão  combatida  calcada  em  fundamento
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concreto em face do comprovado risco à ordem
pública,  consubstanciado  pela  gravidade
concreta  do  delito  e  periculosidade  social  da
ação  do  paciente,  não  se  há  falar  em
constrangimento  ilegal  a  ser  sanado  pela  via
mandamental.  4.  As  condições  pessoais
favoráveis, mesmo quando comprovadas, por si
mesmas,  não  garantem  eventual  direito  em
responder ao processo em liberdade, sobretudo
se a prisão faz-se necessária para a garantia da
ordem  pública.  5.  A  manutenção  da  custódia
cautelar  não  configura  ofensa  ao  princípio  da
presunção  de  inocência  se  presentes  os
requisitos  ensejadores  da  medida,  ex  VI  do
artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal. 6.
Verificando-se  dos  autos  que  nenhuma  das
medidas descritas no artigo 319 do Código de
Processo Penal mostra-se suficiente e adequada
para resguardar a ordem pública, impossível a
substituição  da  prisão  por  outras  medidas
acautelatórias  menos  gravosas.  Ordem
parcialmente  conhecida  e,  nessa  parte,
denegada.  (TJGO;  HC  0453214-
24.2014.8.09.0000;  Orizona;  Primeira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Nicomedes  Domingos
Borges;  DJGO  25/03/2015;  Pág.  299).  Grifos
nossos.

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
DROGAS.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE  EM  SEDE  DE
HABEAS CORPUS. Tese relativa à negativa de
autoria  por  parte  do  paciente  envolve
revolvimento  pormenorizado  do  acervo
probatório dos autos e dilação probatória,
pelo que se torna inviável a sua análise na
via estreita do habeas corpus.  […]. (TJMG;
HC  1.0000.15.012497-2/000;  Rel.  Des.  Júlio
Cezar  Guttierrez;  Julg.  18/03/2015;  DJEMG
24/03/2015). Grifos nossos.

HABEAS  CORPUS.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.
INSTRUÇÃO  DEFICIENTE.  AUSÊNCIA  DE
HIPÓTESE  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
ORDEM DENEGADA. REQUISITOS DO ART. 312,

Habeas Corpus 2013594-68.2014.815.0000                                                                     6



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

CPP.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.  Ausência  de
elementos que permitam o exame da acenada
coação ilegal. De toda sorte, é de se anotar que,
conforme  tranquilo  entendimento
jurisprudencial e doutrinário, a negativa de
autoria delituosa é alegação que não pode
ser  apreciada  em sede  de habeas  corpus
por  requerer  dilação  probatória,  medida
processual  incompatível  com  o  rito
sumaríssimo  que  caracteriza  esta  ação
constitucional.  Assim,  o  exame
aprofundado do conjunto fático-probatório
do processo é atribuição reservada ao juízo
de cognição da ação penal, inviável na via
estreita  do  writ,  que  não  é  instrumento
hábil para tanto. […] Ordem denegada. (TJRS;
HC  0010553-77.2015.8.21.7000;  Montenegro;
Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Dálvio Leite
Dias  Teixeira;  Julg.  25/02/2015;  DJERS
23/03/2015). Grifos nossos.

A ação penal de habeas corpus não pode ser desvirtuada
para adentrar no universo da prova, objetivando apreciar tese defensiva de
recusa de autoria delitiva por suposta prática de crimes de tráfico de drogas,
guarda ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, remetendo o debate
para a ação penal de conhecimento, já que possui rito célere e destinação
específica de tutela da liberdade de locomoção.

Ademais, salienta o impetrante, que a prisão preventiva foi
fundamentada em apenas um dos requisitos do art. 312 do CPP: a garantia
da ordem pública.

O  mencionado  artigo  dispõe  que  “a  prisão  preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria”.

Sem maiores delongas, não há exigência de que a decisão
judicial tenha por base todos os fundamentos nele constantes, podendo se
dar por um, alguns ou todos.

No  caso  concreto,  analisando, detidamente, o decisum
guerreado, percebe-se que tal decreto não restou carente de fundamentação,
pois foi escrito de forma direta, objetiva e contundente, demonstrando os
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motivos do cárcere cautelar, razão por que atendeu aos requisitos legais para
tanto, trazendo o desenvolvimento fático e jurídico necessário ao fim
prisional.

Na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente,
fls.  27/30,  o  Magistrado  de  primeiro  grau,  após  fazer  relatório  sobre  o
comunicado  de  Prisão  em Flagrante,  verificou  que a  prisão  preencheu  os
requisitos formais. E, numa análise material, em juízo de preliberação, que
havia prova da materialidade e indícios da autoria do delito, considerando o
flagrante legal.

Continuando,  considerou  necessária  a  manutenção  da
prisão da autuada sob o fundamento da garantia da ordem pública, em face
da gravidade dos fatos, o  modus operandi da autuada, que, inclusive, tem
participação de menores no tráfico, e em razão da inviabilidade da concessão
de qualquer uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Logo, a fundamentação utilizada pelo Magistrado é suficiente
para afastar, no caso, a revogação da custódia cautelar.

Ademais,  vejamos  que  a  exigência  constitucional  de
fundamentação nas decisões judiciais não exige que cada decisão seja única.
Nada obsta que haja repetição de ideias e termos jurídicos nas mesmas.

Por  fim,  além  dos  pontos  refutatórios  acima  debatidos,
aduz o impetrante que a primariedade e o fato de ter a paciente domicílio fixo
já seriam suficiente para a concessão da liberdade provisória.

Todavia,  consoante  entendimento  dos  Tribunais
Superiores,  as  condições  subjetivas  favoráveis  do  paciente,  tais  como,
primariedade,  residência  fixa  e  trabalho  lícito,  por  si  sós,  não  obstam a
custódia cautelar,  quando presentes os seus pressupostos legais,  como se
verifica no caso em tela:

HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM
SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO  PREVISTO  NO
ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. […] 4. É cediço o
entendimento  desta  corte  no  sentido  de
que  a  existência  de  condições  pessoais
favoráveis  não  impede  a  manutenção  da
segregação cautelar,  quando presentes os
requisitos  legais,  como se dá na hipótese
dos  autos. 5.  […]  6.  Ordem  não  conhecida.
(STJ; HC 293.117; Proc. 2014/0092559-3; AL;
Quinta Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze;
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DJE 27/06/2014). Grifos nossos.

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
DE  USO  PERMITIDO.  PRISÃO  PROCESSUAL
(CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA).
QUANTIDADE  DE  DROGA  APREENDIDA  NA
HIPÓTESE.  CERCA  DE  VINTE  QUILOS  DE
COCAÍNA.  CONSTRIÇÃO  CAUTELAR
SOBEJAMENTE  FUNDAMENTADA  NA  GARANTIA
DA  ORDEM  PÚBLICA.  CONDIÇÕES  PESSOAIS
FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  NEGATIVA  DE
AUTORIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXAME
APROFUNDADO  DE  PROVAS  NA  VIA  ELEITA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO,  DESPROVIDO.  1.  […]  4.  As
condições  pessoais  favoráveis,  tais  como
primariedade, bons antecedentes, ocupação
lícita e residência fixa,  não têm o condão
de,  por  si  sós,  desconstituir  a  custódia
antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos  de  ordem  objetiva  e  subjetiva
que  autorizem  a  decretação  da  medida
extrema. 5. A alegação concernente à negativa
de  autoria  demanda  o  reexame  da  matéria
fático-probatória,  sendo  imprópria  na  via  do
habeas  corpus,  remédio  de  rito  célere  e  de
cognição  sumária.  6.  Recurso  parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ;
RHC 44.238; Proc. 2014/0004250-0; MG; Quinta
Turma; Relª Minª Laurita Vaz; DJE 24/06/2014).
Grifos nossos.

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  CONCURSO  DE
AGENTES.  EMPREGO  DE  ARMA  DE  FOGO  E
EXPLOSIVOS.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE
CONVERTIDA  EM  PREVENTIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  DELITO.  GRAVIDADE
CONCRETA.  PERICULOSIDADE  DOS  AGENTES.
NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM
PÚBLICA.  CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.  SEGREGAÇÃO  JUSTIFICADA  E
NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
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EVIDENCIADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. […] 2.
Condições pessoais favoráveis não têm, em
princípio,  o  condão  de,  isoladamente,
revogar a prisão cautelar, se há nos autos
elementos  suficientes  a  demonstrar  a
necessidade da custódia. Excesso  de  prazo.
Matéria  não  apreciada  pela  corte  de  origem.
Incompetência. Supressão de instância. Recurso
não conhecido neste ponto.  1.  […]  2.  Recurso
parcialmente  conhecido  e,  nesta  extensão,
improvido.  (STJ;  RHC  44.647;  Proc.
2014/0013772-5;  SP;  Quinta  Turma; Rel.  Min.
Jorge Mussi; DJE 20/06/2014). Grifos nossos.

Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos autos
consta, denego a ordem.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  João
Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  José  Guedes  Cavalcanti  Neto
(Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo.
Des. Carlos Martins Beltrão Filho), relator, Marcos William de Oliveira (Juiz de
Direito  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos) e Joás de Brito Pereira Filho

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

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, em 07 de abril de 2015.

João Pessoa, 13 de abril de 2015.

José Guedes Cavalcanti Neto
 Juiz de Direito convocado
          Relator

Habeas Corpus 2013594-68.2014.815.0000                                                                     10


