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HABEAS  CORPUS.  CRIME,  EM  TESE,  DE
TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
PRISÃO  EM  FLAGRANTE  CONVERTIDA  EM
PREVENTIVA.  GARANTIA  DA  ORDEM
PÚBLICA E  CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL.  DESFUNDAMENTAÇÃO.
OBSERVÂNCIA.  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS
CONCRETOS.  INOBSERVÂNCIA  DO
PERICULUM  LIBERTATIS.  REVOGAÇÃO  DO
DECRETO  CONSTRITOR.  APLICAÇÃO  DE
MEDIDAS  CAUTELARES.  DE  OFÍCIO.
ADEQUAÇÃO À GRAVIDADE DO CRIME E ÀS
CONDIÇÕES  PESSOAIS  DO  PACIENTE.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A  segregação  cautelar  dissociada  de  qualquer
outro  elemento  concreto  e  individualizado  não
pode ser mantida,  afinal  é imprescindível  que a
prisão cautelar  tenha motivação válida,  aliada a
um  dos  fundamentos  legalmente  previstos  no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com  a  superveniência  da  lei  12.403/2011,  a
prisão preventiva, mais do que nunca, passou a
ser  a  exceção  da  exceção  (extrema  ratio  da
ultima ratio),  ou seja, impõe-se ao juiz antes de
decretá-la, verificar se o acusado faz jus a uma ou
mais medidas cautelares diversas da prisão.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;
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A C O R D A a Câmara Criminal do  Tribunal de Justiça do Estado

da Paraíba, por unanimidade, em  CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM,

COM  APLICAÇÕES  DE  MEDIDAS  CAUTELARES  PREVISTAS  NO  ART.

319,I, IV E V, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. OFICÍE-SE.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  habeas  corpus impetrado  pelo  Bel.  Cayo  César

Pereira Lima  em favor  de Charleston de Andrade Silva,  apontando como

autoridade coatora o Juízo de Direito da comarca de Pirpirituba.

 

Em  sua  exordial  de  fls.  02/11,  questionou  o  impetrante  a

conversão da prisão em flagrante em preventiva, decretada em desfavor do

paciente, em decorrência da apreensão de três tabletes de maconha de 22,60g

em  sua  posse,  oportunidade  em  que  ele  teria  confessado  ser  usuário  de

drogas, tendo, inclusive, já frequentado clínica de internação e tratamento na

cidade  de  João  Pessoa/PB,  inexistindo,  desse  modo,  qualquer  indício  de

autoria ou materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a justificar o

decreto prisional.

Explicou  que,  apesar  de  requerida  a  liberdade  provisória,  a

magistrada,  sem  analisar  o  pedido,  converteu,  de  imediato,  a  prisão  em

flagrante em preventiva, baseando-se na gravidade abstrata do tipo penal para

justificar  os  fundamentos  de  garantia  da  ordem  pública,  conveniência  da

instrução processual e necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

Afirmou,  desse  modo,  inexistir  qualquer  razão  justificadora  do  periculum

libertatis.

Aludiu ser o paciente primário, com bons antecedentes, residência

fixa e profissão definida (tatuador), não tendo, em nenhum instante, tentado

impedir a persecução penal ou violar a ordem pública ou a paz social.

Desembargador João Benedito da Silva
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Pugnou,  desse  modo,  pelo  deferimento  da  liminar  com  a

expedição de alvará de soltura em favor do paciente. E, no mérito, a concessão

definitiva da ordem, com a revogação da preventiva, a fim de permitir que o

paciente aguarde o julgamento em liberdade.

Instruiu  o  feito  com  os  documentos  de  fls.  12/93,  102/106  e

111/115.

Solicitadas informações, a autoridade, dita coatora, relatou, às fls.

120/121,  que  o  paciente  se  encontra  preso  em  decorrência  de  decreto

preventivo  proferido  por  aquele  Juízo  com  o  objetivo  de  assegurar  a

conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública.

Afirmou  que  as  alegações  da  defesa  de  que  há  ausência  de

fundamentação  e  de  motivos  concretos  para  restrição  da  liberdade  não  se

coadunam com a verdade dos autos eis que denota-se neles prova do crime e

indícios de autoria na pessoa do paciente, além da gravidade concreta dos

fatos  eis  que  seria  o  paciente,  supostamente,  um  “distribuidor  de  drogas”

daquela comunidade.

Pedido de liminar indeferido às fls. 123/124.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, de fls. 126/131,

opinando pela denegação da ordem.

Pedido  de  substabelecimento  sem  reserva  de  poderes  à  fls.

138/139.

É o relatório.

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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Questionou  o  impetrante  a  decisão,  proferida  pelo Juízo  de

Direito  da  comarca  de  Pirpirituba que  decretou  a  prisão  preventiva  do

paciente, Charleston de Andrade Silva, fundamentando-a na necessidade de

se garantir a ordem pública e na conveniência da instrução criminal, apesar de

inexistir elementos concretos justificadores da  ultima ratio, restando, assim, a

seu ver, desfundamentada a decisão ora objurgada.

Transcrevo trechos da decisão combatida:

[…]
Colhe-se dos autos que, no dia 12 de maço de 2015, o
indiciado foi preso em flagrante pela prática dos crimes
de comercialização de drogas ilícitas no art. 33 da Lei
n. 11.343/06.
Tem-se nos autos que o indiciado participa do tráfico
de  drogas  do  Município  de  Sertãozinho,  onde
comercializa e se utiliza das substâncias.
[…]
No caso vertente,  dúvidas não subsistem acerca da
materialidade  do  delito,  conforme  declarações  e
depoimentos  ouvidos  na  delegacia,  havendo  fortes
indícios  da  autoria  da  prática  delituosa  e  laudo  de
constatação.
[...]
A  materialidade  é,  pois,  inconteste,  existindo
veementes indícios da autoria,  ante os depoimentos
ouvidos.  Estão,  pois,  presentes  os  pressupostos
necessários a adoção da segregação provisória.
No que tange o fundamento, entendo que a medida se
justifica  para  a  garantia  da  ordem  pública  e
conveniência da instrução criminal, a fim de evitar
que o acusado pratique novos ilícitos, bem como
para  assegurar  a  completa  investigação  acerca
dos fatos narrados nos depoimentos, colhidos na
esfera  policial.  Ressalte-se  que  o  segundo
fundamento  funciona,  ainda,  como  forma  de
garantir  que  o  réu  não  mais  exerça  qualquer
influência sobre as testemunhas.
Desta  maneira,  a  prisão  cautelar  é  medida  que  se
apresenta inescusável. […] (fl. 92).

Com a devida vênia à nobre magistrada prolatora, percebo que a

decisão supra  não pode ser  mantida,  afinal,  no  ordenamento  constitucional

Desembargador João Benedito da Silva
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vigente, a liberdade é a regra, excetuada, apenas, quando  concretamente se

comprovar a existência de periculum libertatis consignado em um dos motivos

da prisão preventiva, quais sejam: a garantia da ordem pública ou da ordem

econômica,  a  conveniência  da  instrução  criminal  ou  a  necessidade  de  se

assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312 do CPP).

Percebe-se, nesse diapasão, que não foi apontada a existência

de  qualquer  fato  ou  ato  concreto  justificador  da  decretação  da  custódia

cautelar, pois não se colhe da decisão denegatória de liberdade qualquer real

indicação de que o paciente solto volte a delinquir ou que seja ele uma

ameaça  ao  meio  social  ou  às  testemunhas,  não  apontando,  portanto,

qualquer motivo concreto para alcançar tal conclusão de abalo à ordem

pública,  ainda  mais  considerando  ser  ele  tecnicamente  primário  (ver

certidão criminal negativa de fls. 12 e 88/89).

Registre-se  que,  mesmo que  o  crime  pelo  qual  o  paciente  foi

denunciado cause repulsa à sociedade, o  modus operandi,  por si só, não é

suficiente  para  justificar  a  decretação  da  prisão  preventiva,  já  que  esta  é

medida extrema e excepcional que implica no sacrifício da liberdade individual,

mostrando-se imprescindível, em face do princípio constitucional da presunção

de  inocência, a  demonstração  dos  elementos  objetivos,  indicativos  dos

motivos concretos autorizadores da medida constritiva.

Sendo assim, não obstante a reprovabilidade do crime praticado,

em tese, pelo paciente, a manutenção da prisão só se justificaria quando  a

demonstração objetiva de sua real necessidade resta fundada nos requisitos

autorizadores  da  prisão  preventiva,  nos  moldes  do  artigo  312  do  Código

Processual Penal, o que não veio a ser observado no caso em epígrafe.

Logo,  verificada  a  deficiência  na  fundamentação  contida  na

decisão que decretou a prisão preventiva, quanto ao  periculum libertatis, não

atendendo à exigência  contida no artigo 315 do CPP e artigo 93, IX da CF,

Desembargador João Benedito da Silva
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deve ser  ela  revogada ante o manifesto constrangimento ilegal  sofrido pelo

paciente.

Por sua vez, à luz do artigo 282, II do CPP, a aplicação de medida

cautelar mostra-se adequável à gravidade do crime a ele imputado (artigo

33 da Lei 11.343/06), às circunstâncias do fato e às condições pessoais do

acusado (primário e com bons antecedentes).

Em outras palavras: vislumbra-se a necessidade de adoção,  ex

officio, de medidas cautelares outras que se apresentam mais adequadas ao

caso  do  que  a  prisão preventiva,  e  que  terão  o  condão  de  resguardar  o

interesse  da  sociedade  na  entrega  da  prestação  jurisdicional,  mediante  a

prolação  de  uma  sentença,  sem  burlar  ao  seu  cumprimento,  caso  seja

condenatória.

Desse modo, procedendo-se a um juízo de razoabilidade, atento à

necessidade e adequação que o caso revela, e dentre as medidas previstas no

art. 319 do CPP, aplicando ao paciente as seguintes:

▪ Comparecimento  mensal  em  Juízo  para  informar  e

justificar suas atividades (artigo 319, I do CPP);

▪ Proibição  de  ausentar-se  da  Comarca  por  período

superior a 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial

(artigo 319, IV do CPP);

▪ Recolhimento  domiciliar  no  período  noturno  (22h),

assim como  permanecer recolhido durante todo o dia

nos domingos e feriados (artigo 319, V do CPP).

Portanto,  em  não  mais  se  mostrando  proporcional  a  prisão

preventiva, essas medidas e restrições ajustam-se, com integral efetividade,

ao  caso  concreto,  bem  como  se  adequam  as  circunstâncias  do  ilícito,

revelando-se  postura  que,  num  juízo  de  proporcionalidade,  resguarda  os

Desembargador João Benedito da Silva
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interesses da sociedade e também do paciente.

Nessa  senda,  com  supedâneo  no  art.  310,  inciso  III  do  CPP,

defiro-lhe a revogação da prisão preventiva, mediante assinatura de termo

de compromisso de cumprimento das medidas cautelares, advertindo-lhe que o

descumprimento injustificado das mesmas poderá acarretar na decretação de

sua prisão preventiva, nos termos do artigo 282,  §§ 4º e 5º c/c artigo 312,

parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

A par do exposto, vale,  ainda,  sublinhar que sendo a presente

revogação  efetuada  com  base  na  desfundamentação  do  decisum,  o  Juízo

primevo, de acordo com a parte final do artigo 316 do CPP,  observando o

dever de fundamentação, poderá,  a qualquer tempo, decretar nova prisão

preventiva, ante a previsão, no artigo 313, III do CPP, desde que presentes os

requisitos e fundamentos do artigo 312 do mesmo Estatuto.

Forte  em  tais  razões,  em  atenção  ao  binômio  necessidade-

adequação,  bem como com fundamento  nos arts.  282,  §1º  e  319 do CPP,

substituir a prisão preventiva dantes decretada por três medidas cautelares

diversas da prisão a favor do paciente  Charleston de Andrade Silva, quais

sejam:

▪ Comparecimento  periódico  mensal  em  Juízo  para
informar  e  justificar  suas  atividades  (artigo  319,  I  do
CPP);

▪ Proibição  de  ausentar-se  da  Comarca  por  período
superior a 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial
(artigo 319, IV do CPP);

▪ Recolhimento  domiciliar  no  período  noturno,  assim
como nos domingos e feriados (artigo 319, V do CPP).

Expeça-se  alvará de soltura,  mediante  assinatura do termo de

Desembargador João Benedito da Silva
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cumprimento das medidas aplicadas, alertando-o do disposto nos §§4º e 5º do

artigo 282 do CPP.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto, o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  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 Roseno Neto, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 16 (dezesseis  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


