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PROCESSUAL  PENAL. Habeas  corpus.  Tráfico  ilícito  de 
entorpecentes.  Flagrante.  Prisão  preventiva  decretada  com 
fulcro  na  garantia  da  ordem  pública.  Alegada  ausência  de 
fundamentação. Inocorrência. Decisão devidamente motivada. 
Gravidade concreta do crime. Condições pessoais favoráveis.
Presença de requisito para o decreto. Ordem denegada.

-  Subsistindo  os  pressupostos  que  ensejaram  a  prisão 
preventiva,  tem-se  a  impossibilidade  de  concessão  de 
liberdade provisória, mormente quando o decreto constritivo se 
encontra devidamente fundamentado.

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

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 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 
Moisés Mota Vieira  Bezerra  de Medeiros em favor  de  Moabe de Freitas  Mendes, 
apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da 2ª Vara de Executivos Fiscais 
da Capital, que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, acusado, em tese, 
da prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico 
de drogas).

Sustenta que o paciente é primário,  tem domicílio certo, profissão 
lícita e bons antecedentes,  gozando de todos os requisitos para a concessão da sua 
liberdade.

Afirma que a decisão denegatória dos pedidos de concessão dos 
benefícios da liberdade provisória e da revogação de prisão preventiva não apreciou, com 
justiça, as suas condições pessoais e demais elementos constes dos autos de prisão em 
flagrante e do inquérito policial, sendo evidente o constrangimento ilegal do paciente.

Aduz  que  paciente  preenche  os  requisitos  legais  para  obter  o 



benefício  da  liberdade  provisória  e  que não  há  motivos  para  se  impor  s  segregação 
cautelar, sob o fundamento da ordem pública, uma que não há fatores concretos que 
demonstrem que venha o paciente a voltar a praticar a conduta da qual foi acusado.

Ao final, requere a revogação do decreto de prisão preventiva, com a 
competente  expedição de alvará  de soltura,  para  que o paciente  seja  imediatamente 
posto em liberdade e, alternativamente, pugnam pela aplicação das medidas cautelares 
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (fs. 02/33).

Não há pedido de liminar.

Junta os documentos (fs. 09/27).

A liminar foi indeferida ) fs. 31).

Informações da autoridade coatora (fs. 37/38).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pela denegação 
da ordem (fs. 41/43).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator)

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO 
PREVENTIVA

Inicialmente,  verifica-se  que  o  decreto  de  prisão  preventiva 
fundamentou-se na materialidade do crime e nos indícios de autoria (fs. 13), apontando, 
de  forma  concreta,  a  necessidade  da  constrição  cautelar  do  paciente,  sendo  esta 
indispensável à garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito e 
pela possibilidade de reiteração na conduta por parte do acusado, como bem assentado 
pelo Magistrado Plantonista, fls. 13,senão vejamos:

“Os  acusados  foram  presos  nas  proximidades  do  mercado 
público  do Bairro  da  Torre,  em João  Pessoa/PB,  local  onde 
vinham  praticando  o  tráfico  de  drogas  há  alguns  meses, 
conforme dito pela testemunha Francisco Xavier da Costa Neto, 
ratificado  pela  confissão  de  Andreza,  que  disse:  confessa  a 
imputação que lhe é feita de que na data de hoje, juntamente 
com  o  suspeito  MOABE  e  ALCIDES,  praticar  o  tráfico  de 
substâncias  entorpecentes,  nas  proximidades  do  mercado 
público da Torre”

Outrossim, extrai-se do caderno processual, mais especificamente, 
do decreto de risão preventiva, que o laudo de constatação do material encontrado com o 
paciente e os corréus, deu positivo para cocaína:

“(...) Há indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva 
está comprova pelo  Laudo de Constatação que deu positivo 



para COCAÍNA”.

Dessarte,  com  base  nas  informações  prestadas  pela  autoridade 
coatora e considerando que a decisão preventiva restou devidamente fundamentada em 
fatos concretos, apresentando exposição suficiente para manter a custódia do paciente 
com  base  na  garantia  da  ordem  pública,  não  há  que  se  falar,  por  conseguinte,  em 
ausência de fundamentação.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Por fim, tem-se que predicados pessoais, alegadamente favoráveis, 
do paciente, não possuem o condão de, por seu exclusivo efeito, desconstituir o decreto 
prisional,  sobretudo  quando  presentes  os  requisitos  da  preventiva,  como  no  caso 
concreto1.

DISPOSTIVO

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.2

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  relator, 
Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes 
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 23 de  
abril 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                        - Relator -

1HABEAS  CORPUS.  PENAL.  PROCESSUAL  PENAL. HOMICÍDIO  DUPLAMENTE  QUALIFICADO. 
FUNDAMENTOS  DA PRISÃO  PREVENTIVA.  LEGITIMIDADE.  PRISÃO  POR  GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO 
CRIMINAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO OBSTAM A 
SEGREGAÇÃO CAUTELAR. WRIT DENEGADO.  I  – A prisão cautelar foi  decretada para assegurar a  
aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, ante a fuga empreendida, bem como pela  
necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, verificada pela “pouca 
tolerância a desentendimentos e capacidade de resposta letal a situações de conflito cotidiano” II  –  As 
condições  subjetivas  favoráveis  ao  paciente  não  obstam  a  segregação  cautelar,  desde  que 
presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso 
concreto.  III  –  Habeas  corpus  denegado.  (grifo  nosso)((HC  108091,  Relator(a):  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 
16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011)
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