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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. 
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Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 

Paraíba, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, COM 
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES,  NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar,  impetrado 

pela Bela. Teresa Raquel Alves Ribeiro Pessoa em favor de Gislene Firmino 
da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara 
da comarca de Cabedelo.

Em sua exordial de fls. 02/13, aludiu a impetrante que a paciente 

encontra-se presa na Penitenciária Feminina de João Pessoa/PB, pela prática, 

em tese, do crime delineado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, desde o dia 26 de 

agosto de 2014, e que requerida a revogação da preventiva, veio o petitório ser 

indeferido pela autoridade, dita, coatora, apesar de inexistentes os requisitos 

do artigo 312 do CPP.

Afirmou  que  não  bastasse  ser  a  fundamentação  do  decisum 

combatido absolutamente inidônea, sua manutenção se mostra flagrantemente 

desproporcional, eis que se trata de paciente portadora de bons antecedentes, 

primária,  com  residência  fixa  e  trabalho  definido  (cabeleireira),  mãe  de  04 

(quatro) filhos menores e que estava iniciando tratamento para dependência 

química,  por  ser,  efetivamente,  usuária  de  drogas,  mas  não  traficante, 

inexistindo prova suficiente para imputar-lhe o crime de tráfico.

Outrossim,  em  caso  de  sentença  condenatória,  seria  ela 

beneficiada pela causa de diminuição descrita no §4º do artigo 33 da Lei n. 
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11.343/06,  sendo,  a  seu  ver,  ilógico  manter  presa  alguém  que  não  será, 

necessariamente, constrangida ao cumprimento de pena em regime fechado, o 

que comprovaria a desnecessidade de manutenção da custódia.

Arguiu, ademais, o excesso de prazo para a formação da culpa e 

a necessidade de conversão da prisão cautelar pelo recolhimento domiciliar 

para que a paciente possa cuidar de seus filhos menores, nos moldes do artigo 

318, III do Código Penal, levando-se, de modo preponderante, o interesse da 

criança.

Requereu,  nesse  diapasão,  a  revogação  in  limine da  prisão 

preventiva ou, ao menos, a substituição pela prisão domiciliar, sendo expedido, 

de imediato, alvará de soltura em favor da paciente. No mérito, suplicou pela 

concessão definitiva da ordem.

Instruiu o feito com os documentos de fls. 14/21.

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

35/36, que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 26.08.2014, sendo 

apresentada, em seu desfavor, denúncia, dando-a como incursa nas sanções 

penais do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, a qual foi recebida por aquele Juízo no 

dia 07.11.2014.

Recordou que após operada a conversão da prisão em flagrante 

em preventiva, a defesa pugnou pela revogação sendo o pedido indeferido, em 

conformidade  com  o  parecer  ministerial,  por  não  terem  sido  apresentados 

motivos que justificassem mudança da clausura da acusada.

Ressaltou,  quanto  à  tramitação  processual,  que  os  autos 

encontram-se aguardando a audiência designada para o dia 11.12.2014.

Pedido de liminar indeferido às fls. 38/39.

Desembargador João Benedito da Silva
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A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer,  às  fls.  41/46, 

opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O  Habeas Corpus  em epígrafe pautou-se em dois fundamentos: 

a)  excesso  de  prazo  para  a  formação  da  culpa;  b) desfundamentação  da 

decisão que decretou a preventiva, com fulcro na garantia da ordem pública.

Quanto ao excesso alegado, como é cediço, os prazos para a 

conclusão da instrução criminal não são rígidos, entretanto, devem os mesmos 

ser  analisados  à  luz  do  princípio  da  razoabilidade  sob  pena  de  impor  ao 

paciente medida extremamente gravosa.

Sendo assim, no caso em epígrafe, após detida análise dos autos, 

verifica-se  não  assistir  razão  à  impetrante  vez  que  não  caracterizado  o 

excesso suscitado.

É  que  há  situações  nos  quais  alguns  entraves  processuais 

ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório e da ampla 

defesa,  forçam  o  magistrado  a  dilatar  o  prazo  da  conclusão  da  instrução 

processual.

Nesses  casos, a  superação  do  prazo,  por  si  só,  não  leva 
imediata  e  automaticamente  ao  reconhecimento  do  constrangimento 
ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Aliás,  a  jurisprudência  pátria  já  firmou  entendimento  de  que  o 

lapso temporal, em tais hipóteses, não pode ser analisado como resultado de 

Desembargador João Benedito da Silva



Habeas Corpus n. 2012380-42.2014.815.0000

mera soma aritmética, afinal, faz-se imprescindível a análise da tramitação do 

feito, da regularidade e da razoabilidade da sequência dos atos processuais no 

tempo.

A propósito:

[…]  Consoante  têm  orientado  a  doutrina  e  este 
Superior  Tribunal,  os prazos indicados na legislação 
processual  penal  não  são  peremptórios,  servindo 
apenas como parâmetro  geral  para  a  finalização da 
instrução  criminal,  de  maneira  que  não  se  pode 
concluir pelo excesso pela mera soma aritmética dos 
prazos  processuais,  podendo-se  flexibilizá-los  diante 
das peculiaridades do caso concreto, em homenagem 
ao  princípio  da  razoabilidade.  [...].  (STJ.  HC 
286.338/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA  TURMA,  julgado  em  20/03/2014,  DJe 
10/04/2014)

E,  com efeito,  associando o conjunto probatório  encartado nos 

autos do presente writ às informações prestadas pela autoridade, dita coatora 

(fls. 35/36), vê-se que a paciente foi presa em flagrante no dia 26.08.2014 e a 

denúncia recebida em 07.11.2014, com audiência de instrução e julgamento 

designada para o próximo dia 11.12.2014.

Nesse quadrante, verifica-se que o feito tramita regularmente, não 

havendo indícios de desídia por parte do Estado-Juiz, que tem sido diligente 

em seu processamento, circunstância a afastar o reconhecimento de excesso 

de prazo razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal  sofrido 

pela paciente.

Por sua vez, no que se refere à desfundamentação do decreto 
de prisão preventiva da paciente faz-se imprescindível sua transcrição:

Vejo que há elementos suficientes para conversão da 
prisão em flagrante em prisão preventiva.
A materialidade  do  fato  imputado  à  ré  se  encontra 
devidamente  comprovado,  através  do  auto  de 
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apreensão  e  dos  laudos  de  constatação.  Quanto  à 
autoria,  os  indícios  são  suficientes  em  desfavor  da 
indiciada, porquanto presa em flagrante de posse da 
droga apreendida e em local conhecido como ponto de 
venda  de  drogas.  Veja-se  que,  segundo  relato  dos 
policiais,  conforme  consignado  no  auto  de  prisão, 
quando procediam rondas na Vila Feliz, ao passarem 
defronte  da casa  da  indiciada,  pessoa  já  conhecida 
como  envolvida  no  tráfico  de  drogas,  resolveram 
abordá-la  e  com  o  consentimento  dessa,  ao 
procederem busca no  interior da casa, encontraram a 
droga e uma balança de precisão.
Nesse  cenário,  neste  primeiro  momento,  os 
indícios são veementes de que a droga encontrada 
na  casa  da  indiciada,  notadamente,  porque 
também foi encontrada uma balança de precisão, 
se  destinava  ao  comércio  ilícito,  bem  como,  a 
ligação  daquela  às  substâncias  apreendidas  e  o 
apetrecho.
A  problemática  das  drogas  no  mundo  atual,  em 
particular na nossa comarca, é uma praga que vem se 
alastrando  de  forma  alarmante,  com  graves 
consequências  especialmente  aos  jovens  que 
facilmente são arrastados ao vícios pelos mercadores 
dessa infame atividade.
Nessa  circunstâncias,  denota-se  que  a  ré  é  pessoa 
nociva à ordem pública.
O fato imputado à indiciada é de suma gravidade, e 
por  si  só,  reclama  maior  repressão  estatal,  sendo, 
conforme  interpretação  dos  Tribunais  Pátrios, 
notadamente  o  STJ,  suficiente  para  justificar  a 
custódia cautelar. […]
Frente ao exposto, nos termos do art. 310, II do CPP, e 
com fincas nos arts. 312 e 313, I do mesmo Códex, 
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO 
PREVENTIVA DA INDICIADA GISLENE FIRMINO DA 
SILVA  para  garantir  a  ordem  pública  e  por  não 
vislumbrar,  por  enquanto,  adequadas  as  medidas 
cautelares previstas no art. 319. (fls. 19/20) (grifei)

Soma-se o exposto que, conforme as informações de fls. 35/36, 

na referida abordagem à paciente, os policiais militares encontraram em sua 

residência,  debaixo  de  seu  guarda-roupa,  38,39g  de  cocaína,  92,8g  de 

maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Ora,  para  que  seja  decretada  a  segregação  cautelar  faz-se 

imprescindível  a  demonstração  dos  pressupostos  (materialidade  e  indícios, 
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suficientes, de autoria) e fundamentos (garantia da ordem pública, da ordem 

econômica,  aplicação  da  lei  penal  e  conveniência  da  instrução  criminal) 

elencados no artigo 312 do Código Processual Penal.

No caso em testilha, o fumus commissi delicti se fez demonstrado 

pelo arcabouço probatório obtido durante a investigação policial, o qual gerou o 

oferecimento da peça acusatória pelo Representante do Ministério Público  a 

quo.

Já  no  que  se  refere  ao  periculum  libertatis  percebe-se  que, 

especificamente quanto à paciente, não foi indicada 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 a 

paciente solta volte a delinquir ou que seja ela uma ameaça ao meio social, 

não apontando, portanto, qualquer motivo concreto para alcançar tal conclusão 

de abalo à ordem pública.

Registre-se que, mesmo que o crime a que a paciente fora, em 

tese, denunciada cause danos 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,  pela  paciente,  a  manutenção  da  prisão  só  se  justifica  quando  a 

demonstração  concreta  e  individualizada  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, nem na decisão que a decretou (fls. 19/20), nem na que 

indeferiu o pedido de revogação formulado pela Defesa da paciente (fls. 21).

Desembargador João Benedito da Silva
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À vista disso, ainda que constatado o fumus commissi delicti - por 

intermédio do auto de apreensão - e dos indícios, suficientes, de autoria em 

decorrência das declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão 

em flagrante – não há qualquer fato concreto e individualizado, em relação à 

paciente,  que indique o  periculum libertatis,  ainda que não comprovada nos 

autos  as  condições  pessoais  a  ela  favoráveis  (primariedade,  bons 

antecedentes, residência fixa e trabalho certo).

Logo, verificada não só a desfundamentação contida na decisão 

que  decretou  a  prisão  preventiva,  não  atendendo  à  exigência  de 

fundamentação contida no artigo 315 do CPP e no artigo 93, IX da CF, mas 

também a ausência do  periculum libertatis imprescindível para a manutenção 

do decreto constritor, deve ser ele revogado ante o manifesto constrangimento 

ilegal sofrido pela 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 ela imputado (artigo 

33 da Lei 11.343/06), às circunstâncias do fato (no interior de sua residência 

foram encontradas 38,39g de cocaína, 92,8g de maconha e 01 (uma) balança 

de precisão) e às supostas condições pessoais da acusada (primária 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 
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necessidade e adequação que o caso revela, e dentre as medidas previstas no 

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

• 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).

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  às  circunstâncias  do  ilícito, 

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

interesses da sociedade e também da 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.

Forte em tais razões, CONCEDO A ORDEM, para, em atenção ao 

binômino 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 e favor do paciente Gislene Firmino da 
Silva, quais sejam:
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• 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 

cumprimento das medidas aplicadas, alertando-as do disposto nos §§4º e 5º do 

artigo 282 do CPP.

É como voto.

Presidiu  a  sessão,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio, 

Presidente,  em exercício,  da  Câmara Criminal.  Participaram do julgamento, 

além do relator, o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho e o Exmo. Sr. Dr. 

Wolfram da Cunha Ramos ( Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. 

Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho). Ausente, justificadamente, o Exmo. Sr. 

Des.  Luis Silvio Ramalho Junior.  Presente à sessão o Exmo. Sr.  Dr.  Álvaro 

Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador  de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano de 2014.

Dr. Marcos William de Oliveira
Juiz de Direito convocado

RELATOR
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