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HABEAS CORPUS. Operação “Tempestade do
Sertão”. Crimes, em tese, de tráfico de drogas
e associação para o tráfico. Fundamentos da
prisão  preventiva.  Ordem  pública.  Paciente
apontada  como  uma  espécie  de  gerente  da
organização  criminosa.  Risco  concreto  de
reiteração  criminosa.  Necessidade  da  prisão
demonstrada  no  caso  concreto.  Pleito  de
tratamento  igualitário  em  relação  à  corré.
Impossibilidade.  Circunstâncias  diversas.
Atributos  pessoais  favoráveis.  Irrelevância,
quando presentes os requisitos legais para a
manutenção  da  custódia  cautelar.  Ordem
denegada.

Não configura constrangimento ilegal o decreto de
prisão preventiva justificado, concretamente, nos
termos do art. 312 do CPP.

Não pode ser considerada de menor importância,
como  o  foi  a  atuação  da  coacusada  já  em
liberdade,  a  participação  da  paciente,  que  fora
apontada,  na  denúncia,  como  uma  espécie  de
gerente  da  organização  criminosa.  Assim,  o
pedido  de  tratamento  semelhante  entre  as
denunciadas não pode ser acolhido.

Ainda que o paciente seja detentor de condições
pessoais  favoráveis,  essa  circunstância  é
irrelevante  quando,  nos  autos,  há  elementos
suficientes  a  justificarem  a  necessidade  de
medida privativa de liberdade.
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do  Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DENEGAR  A ORDEM,  NOS  TERMOS  DO
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

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

pelo Bel.  Admilson Leite de Almeida em favor de  Núbia Suene Rodrigues

Ferreira, apontando como autoridade coatora o  Juízo de Direito da 6ª Vara

Mista da Comarca de Souza.

Alega o impetrante,  em síntese,  a  ausência de  fundamentação

legal no decreto preventivo, eis que o magistrado não demonstrou em fatos

concretos a sua real necessidade, nem tampouco qualquer um dos requisitos

do art. 312 do CPP. Sustenta que há incongruência no requerimento ministerial

de  baixa  dos autos  à autoridade policial  para realização de diligências e a

manutenção da custódia cautelar da paciente.

Requer  idêntico  tratamento  dado  à  corré  Daniele  Pereira  de

Sousa, que fora denunciada pelos mesmos tipos penais e obteve liberdade

provisória.

Aduz, ainda, que a paciente é primária e possui residência fixa,

sendo, ainda, responsável por um filho menor, o que tornaria necessário o seu

retorno ao lar.

Ao  final,  pugna  pelo  deferimento  da  liminar  perseguida  e,  no

mérito, pela concessão definitiva da ordem.

 

Desembargador João Benedito da Silva
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Solicitadas  as  informações  ao  magistrado  a  quo por  duas

oportunidades  (fls.  136/137  e  141/142),  não  houve  resposta  até  antes  da

análise do pedido de liminar (fl. 138).

A liminar foi indeferida às fls. 148/150.

Em informações de fls. 166/167, o magistrado de origem afirma

que a prisão da paciente decorreu de decisão fundada em provas colhidas na

operação  policial  intitulada  “Tempestade  no  Serão”,  destinada  à  apuração,

prisão e desbaratamento de uma organização criminosa formada para a prática

dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na região sertaneja.

Acresce que já houve oferta e recebimento de denúncia, estando o feito no

aguardo da apresentação de resposta à acusação. Ressalta que a situação da

paciente  foi  individual  e  pormenorizadamente  examinada  por  ocasião  da

manutenção  de sua  prisão preventiva,  entendendo o  magistrado que havia

concreto risco de reiteração criminosa.

Por fim, assegura que as circunstâncias fáticas e jurídicas que

ligam  a  ora  paciente  aos  crimes  descritos  na  denúncia  diferem

substancialmente daquelas atinentes à coacusada Daniele Pereira de Sousa, já

em liberdade, notadamente por não ter sido esta, sequer alvo de investigação

pela polícia,  ao passo em que a paciente fora apontada “como sendo uma

espécie  de  gerente  da  organização  criminosa  investigada  nos  autos,

realizando, entre outras atividades, o refino e a distribuição das drogas”.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer de fls. 170/172 opinando

pela denegação do madamus.

É o relatório. 

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

Como visto acima, a pretensão do impetrante no presente writ, é

de ver cessado o constrangimento que sofre a paciente, em face da ausência

de fundamentação no decreto preventivo, por não restar demonstrado em fatos

concretos a sua real necessidade para a manutenção da segregação.

Pugna,  também, por tratamento igualitário ao da corré Daniele

Pereira de Sousa, que obtivera liberdade na primeira instância, e invoca os

atributos  pessoais  da  paciente  como  aptos  a  concessão  da  sua  liberdade

provisória.

Da análise da documentação que instrui o pedido mandamental,

notadamente do decreto de prisão preventiva (fls. 106/108) e sua manutenção

(fls. 123/129), bem assim da denúncia de fls. 109/113, temos que o  decisum

questionado encontra-se devidamente fundamentado, à luz do disposto no art.

312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, extrai-se do decreto preventivo que o magistrado, no

que  se  refere  aos  requisitos  para  a  custódia,  demonstrou  a  sua  real

necessidade  em  fatos  concretos,  a  partir  das  informações  contidas  no

minucioso relatório da autoridade policial  (fls.  86/99),  tomando, ainda, como

razão de decidir, o parecer ministerial, de fls. 100/103, no qual se pode ler:

Trata-se  de  complexa  organização  criminosa
responsável  pela  prática  de  crimes  variados,  em
grande parte de natureza hedionda, que é comandada
de  dentro  de  um presídio  de  segurança  máxima.  A
quadrilha  atua  em  vários  municípios  do  Estado  da
Paraíba  e  que  conta,  inclusive,  com  auxílio  de
integrantes da polícia militar.
Destaque-se  que,  embora  o  grupo  criminoso  tenha
sido  em  grande  parte  desmantelado  graças  a
operação  deflagrada,  alguns  integrantes  do  bando
encontram-se  foragidos,  certamente  ainda  em

Desembargador João Benedito da Silva
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atividade.
Assim,  a  concessão  da  liberdade  provisória  aos
investigados implicaria em sério risco à ordem pública
e a instrução criminal, diante da probabilidade de que
soltos, aos autuados voltariam a delinquir e passariam
a auxiliar aqueles que ainda se encontram a margem
da Lei.
Verificando a presença do fumus comissi delicti, diante
de todos os elementos de provas documentados nos
autos,  que  comprovem  a  materialidade  dos  crimes
previstos nos arts.  33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e
apontam suas  autorias,  e  do periculum libertatis,  já
devidamente demonstrados, observam-se que restam
satisfeitos os requisitos que autorizam a decretação da
prisão preventiva, segundo preceituam os arts. 312 e
313 do Código de Processo penal, máxime diante da
necessidade  de  garantia  da  ordem  pública,  por
conveniência  da  Instrução  e  para  garantia  da
aplicação da lei penal. 

No tocante especificamente à paciente,  há que se notar  que a

conduta  a  ela  imputada  na  denúncia,  ao  contrário  do  que  afirmado  pelo

impetrante, diferencia-se claramente daquela atribuída à coacusada Daniele

Pereira de Sousa, já em liberdade.

Isso  porque  a  paciente  não  é  apontada  apenas  como  a

companheira  do  corréu  José  Aparecido  Soares  de  Araújo,  conhecido  por

“Cidão”,  mas também como verdadeira gerente do grupo,  responsável  pela

distribuição  e  venda  de  entorpecentes,  realizando,  ainda,  movimentações

bancárias efetuando misturas químicas para aumentar a quantidade de drogas.

Enquanto isso, a participação da corré Daniele é descrita apenas

como a de auxiliar seu companheiro e também denunciado, Sueder Fabrício

Alves da Silva, no armazenamento das drogas na residência do casal, tendo,

ainda, tentado obstacular a ação da polícia por ocasião do cumprimento do

mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de seu companheiro.

Vê-se, assim, que a participação da paciente nos fatos não pode

Desembargador João Benedito da Silva
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ser considerada de menor importância, como o foi a atuação da coacusada

Daniele,  motivo  pelo  qual  não  merece  guarida  o  pedido  de  tratamento

semelhante entre as denunciadas, postulado pelo impetrante.

Ressalte,  ainda,  que a  alegação de incoerência  entre  a  prisão

cautelar  da  paciente  e  o  requerimento  ministerial  de  baixa  dos  autos  à

autoridade policial para realização de diligências encontra-se superada ante o

oferecimento  da  denúncia  contra  a  paciente  (fls.  109/113)  e  seu  posterior

recebimento pelo magistrado de origem (fls. 123/129).

No  mais,  os  atributos  pessoais  da  paciente,  invocados  pelo

impetrante, não são, por si sós, suficientes para revogar a custódia cautelar,

quando presentes os motivos para a sua manutenção.

É o que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

Condições pessoais favoráveis não têm o condão de,
por  si  só,  garantirem  a  revogação  da  prisão
preventiva,  se  há  nos  autos,  elementos  hábeis  a
recomendarem  a  manutenção  da  custódia  cautelar.
(Precedentes)  (STJ.  HC  127.036/SP,  Rel.  Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. p/ Acórdão Ministro
FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
19/08/2009, DJe 08/03/2010)

Assim,  entendo  que  o  decreto  preventivo  encontra-se

suficientemente fundamentado.

Por tais razões, DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

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.

Desembargador João Benedito da Silva
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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.

Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador   de Justiça.

       Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

do Estado da Paraíba, aos 28 (vinte e oito  ) dias do mês de abril do ano de

2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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