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HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS. 
CRIME,  EM  TESE.  PEDIDO  DE  SOLTURA. 
ELEMENTOS  CARACTERIZADORES  DO 
DELITO  PREVISTO  NO  ART.  28  DA LEI  N.º 
11.343/2006.  ALEGAÇÃO.  NECESSIDADE  DE 
REVOLVIMENTO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO MANDAMUS. 
IMPOSSIBILIDADE.  CONDIÇÕES  PESSOAIS 
FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA  DIANTE  DE 
REGULARIDADE  DA  SEGREGAÇÃO 
CAUTELAR.  CÓPIA  DE  DECISÃO  NÃO 
JUNTADA.  INSTRUMENTALIZAÇÃO 
DEFICIENTE.  ARGUMENTAÇÃO  NÃO 
POSSÍVEL DE ANÁLISE. DENEGAÇÃO.

“Mostra-se  incabível  concluir-se  pela  sustentada 
desnecessidade  da  prisão  preventiva,  dado  o 
alegado enquadramento  equivocado  da  conduta 
do recorrente,  que seria  mero usuário da droga 
consigo encontrada e não traficante, em sede de 
remédio constitucional, por demandar o reexame 
aprofundado  das  provas  colhidas  no  curso  da 
instrução criminal, vedado na via sumária eleita.” 
(STJ. RHC 44.409/MG)

Eventuais  condições  pessoais  do  paciente  são 
irrelevantes quando existente regular decreto de 
prisão preventiva.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  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  DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

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

pelo  Bel.  Gilberto  de  Oliveira  Silva  em  favor  de  Patrick  Geovane  Lima 
Gomes,  apontando, como autoridade coatora, o juízo de direito da Vara de 

Alhandra.

Alega,  em suma,  que o paciente  foi  preso em 05/09/2014,  em 

posse de aproximadamente 900g (novecentos gramas) de maconha,  motivo 

pelo qual foi incurso nas penas do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de 

drogas), quando, na verdade, deveria ter sido imputada a conduta descrita no 

art. 28 do mesmo diploma legal (uso de entorpecentes). Justifica, que, apesar 

da quantia apreendida, a maconha era destina a consumo próprio e de um 

amigo do paciente.

Acrescenta  ser  o  paciente  detentor  de  condições  pessoais 

favoráveis, além de que “o usuário de maconha, para não correr o risco de ficar  

devendo ao fornecedor  da droga,  vem utilizando-se do método de comprar  

porção um pouco maior para consumir durante mais tempo sem precisar ficar  

se deslocando diariamente até o traficante, eximindo-se de possíveis riscos por  

conta da dívida.”

Pugna, ao final, pela concessão da ordem, para que o paciente 

responda ao processo em liberdade.

Instrui o pedido com documentos (fls. 04/47).

Apesar  de  solicitadas  as  informações,  não  há  resposta  ao 

expediente encaminhado à autoridade dita como coatora (certidão de fl. 54).

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Liminar indeferida (fls. 55/56).

A Procuradoria de Justiça, ao lançar  parecer (fls. 58/61), opina 

pela denegação da ordem. Argumenta haver provas mínimas da prática, em 

tese,  do  delito  inicialmente  imputado  ao  paciente,  qual  seja,  de  tráfico  de 

drogas, em razão da quantidade de droga apreendida. Destaca, ainda, que 

eventuais condições pessoais favoráveis do agente são irrelevantes, quando 

existentes motivos autorizadores da prisão preventiva.

É o relatório.

VOTO

Por meio do presente pedido de writ, busca o impetrante a soltura 

do paciente, sob a assertiva de que os elementos mínimos coligidos indicavam 

a condição de usuário de drogas. Não poderia, pois, ser responsabilizado pela 

prática de tráfico de entorpecentes.

Pois bem. Como já destacado na decisão em que analisada a 

medida de urgência, apesar do pleito do impetrante ser a soltura do paciente, 

em razão de inexistência de elementos para a caracterização do delito de 
tráfico de drogas, para que possível o acolhimento, faz-se mister, a princípio, 

uma desclassificação do delito inicialmente imputado. 

Neste  contexto,  tendo  em  vista  a  linha  tênue  entre  tráfico  de 

entorpecentes e uso de drogas, o legislador optou por fornecer, ao julgador, 

elementos para distinção, elencados no art. 28, §2º da Lei n.º 11.343/2006: (a) 

natureza e quantidade da droga, (b) local em que apreendida e (c) condições 

em que se desenvolveu a ação, além de (d) circunstâncias sociais e pessoais e 

(e) conduta e antecedentes do agente:

Art.  28.   Quem adquirir,  guardar,  tiver  em depósito, 
transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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drogas  sem  autorização  ou  em  desacordo  com 
determinação legal ou regulamentar será submetido às 
seguintes penas:
(...)
§  2o   Para  determinar  se  a  droga  destinava-se  a 
consumo  pessoal,  o  juiz  atenderá  à  natureza  e  à 
quantidade da substância  apreendida,  ao local  e  às 
condições  em  que  se  desenvolveu  a  ação,  às 
circunstâncias  sociais  e  pessoais,  bem  como  à 
conduta e aos antecedentes do agente.

Ora,  diante  de todas estes elementos,  percebe-se que,  para o 

acolhimento  do  pleito  inaugural,  precisamente  a  soltura  do  paciente,  é 

necessário  um  revolvimento  de  matéria  fático-  probatório,  para  que 

desclassificada a conduta imputada ao paciente, medida esta não permitida em 

sede de mandamus, por ser com ele incompatível.

A respeito do tema:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS. 
TRÁFICO  DE  DROGAS  (ARTIGO  33  DA  LEI 
11.343/2006).  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  A 
INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 28 DO MESMO 
DIPLOMA  LEGAL.  NECESSIDADE  DE 
REVOLVIMENTO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA 
DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
1.  O pedido formulado no reclamo, no sentido de 
que  seja  desclassificada  a  conduta  atribuída  ao 
recorrente,  que se amoldaria ao tipo previsto no 
artigo  28  da  Lei  11.343/2006,  exige  aprofundado 
exame  de  matéria  fático-probatória,  incompatível 
com a via estreita do habeas corpus.
PRISÃO  EM  FLAGRANTE  CONVERTIDA  EM 
PREVENTIVA.  ILEGALIDADE DO  INDEFERIMENTO 
DO  PEDIDO  DE  REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO. 
SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA 
CONDENATÓRIA.  CONCESSÃO  DO  DIREITO  DE 
RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICIALIDADE.
1.  Sobrevindo  sentença  condenatória  que  concedeu 
ao  recorrente  o  direito  de  apelar  em  liberdade, 
constata-se a perda do objeto do recurso no tocante à 
alegada ilegalidade de sua prisão.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO 
ADVOGADO  DATIVO  QUE  IMPETROU  HABEAS 
CORPUS  NA  ORIGEM  EM  FAVOR  DO 
RECORRENTE.  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  OU 
AMEAÇA  DE  VIOLÊNCIA  AO  DIREITO 

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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AMBULATÓRIO.  VIA  INADEQUADA.  NÃO 
CONHECIMENTO DO RECLAMO.
1. A ausência de fixação de honorários em favor do 
advogado dativo pelo Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas  Gerais  não  caracteriza  ofensa  ou  ameaça  à 
liberdade de locomoção do recorrente,  o  que revela 
que o presente reclamo não é a via adequada para o 
tratamento  da  matéria  aventada,  em  respeito  à 
destinação  específica  que  lhe  foi  dada  pela 
Constituição.
2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 
julgado  parcialmente  prejudicado,  sendo  desprovido 
no remanescente.
(RHC  40.193/MG,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI, 
QUINTA  TURMA,  julgado  em  02/10/2014,  DJe 
10/10/2014) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

No mesmo sentido:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS. 
TRÁFICO  DE  DROGAS.  TESE  DE  QUE  O 
RECORRENTE  SERIA  APENAS  USUÁRIO  DE 
DROGAS.  REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA.  PRISÃO  PREVENTIVA.  GARANTIA 
DA ORDEM  PÚBLICA.  REITERAÇÃO  CRIMINOSA. 
MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS  DA  PRISÃO. 
DESCABIMENTO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL 
NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1.   Hipótese  em  que  o  Recorrente  foi  preso  em 
flagrante, no dia 27 de outubro de 2012 - na posse de 
três  porções  de  cocaína,  uma  de  maconha  e  de 
pedras de crack, além da quantia de R$ 195,00 (cento 
e noventa e cinco reais) - e denunciado como incurso 
no delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.
2.  Não é cabível, na estreita via do    writ  , proceder   
ao aprofundado reexame de fatos e  provas para 
apreciar o pleito de desclassificação da conduta de 
tráfico para a de uso de entorpecentes.
3.  O  decreto  de  prisão  preventiva,  mantido  pelo 
acórdão  recorrido,  encontra-se  suficientemente 
fundamentado no fato de o denunciado ser conhecido 
por envolvimento com o comércio de drogas, tanto que 
já  foi  preso  em  flagrante  em  outras  ocasiões  pelo 
suposto cometimento do mesmo delito, o que indica a 
reiteração  na  prática  criminosa  e  justifica  a  medida 
constritiva para a garantia da ordem pública, evitando, 
assim,  a  reiteração  e  a  continuidade  da  atividade 
ilícita.
4.  Válida a fundamentação utilizada pelas instâncias 
ordinárias  que,  com  expressa  menção  à  situação 
concreta,  entenderam  inadequadas  e  insuficientes 
para garantia da ordem pública quaisquer das medidas 

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
5



Habeas Corpus nº 2012661-95.2014.815.0000

cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 
do Código de Processo Penal, com redação dada pela 
Lei n.º 12.403/2011.
5.  Recurso  desprovido.  (STJ.  RHC 35.519/MG,  Rel. 
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
28/05/2013,  DJe  06/06/2013)  (SEM  GRIFOS  NO 
ORIGINAL)

Em seguida, melhor sorte não há ao impetrante, ao afirmar que o 

paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, argumento este que 

também justificaria a soltura do paciente. Isso porque, uma vez tida por regular 

a  prisão  preventiva  decretada,  é  irrelevante  a  existência  das  alegadas 

condições favoráveis. Este é, inclusive, o mesmo entendimento adotado, de 

forma pacífica, pelo STJ:

PROCESSUAL,  PENAL.  HABEAS  CORPUS 
SUBSTITUTO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.  PRISÃO 
PREVENTIVA.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA. 
GRAVIDADE  CONCRETA  DA  CONDUTA. 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO 
CONFIGURADO.
1.  A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça, 
acompanhando  a  orientação  da  Primeira  Turma  do 
Supremo  Tribunal  Federal,  firmou-se  no  sentido  de 
que  o  habeas  corpus  não  pode  ser  utilizado  como 
substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a 
finalidade  dessa  garantia  constitucional,  exceto 
quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese 
em que se concede a ordem de ofício.
2.  Admite-se,  excepcionalmente,  a  segregação 
cautelar  do  agente,  antes  da  condenação  definitiva, 
nas  hipóteses  previstas  no  art.  312  do  Código  de 
Processo Penal.
3. A orientação prevalecente no Superior Tribunal de 
Justiça é a  de que apenas a gravidade abstrata  do 
delito, por si só, não enseja a restrição da liberdade, 
mas a periculosidade do agente, revelada pelo modus 
operandi da conduta criminosa, justifica a decretação 
da prisão para a garantia da ordem pública.
4.  A  prisão  preventiva  do  paciente  apresenta-se 
necessária e adequada à garantia da ordem pública, 
uma vez que o acusado, sem possuir habilitação para 
dirigir veículo automotor, conduziu seu automóvel em 
estado  de  embriaguez,  ocasionando  óbito  de  uma 
pessoa  e  lesão  corporal  de  outra.  Ademais,  não 
prestou socorro às vítimas e se evadiu do local, tendo 
sido capturado após perseguição policial.
5.  Eventuais  condições  pessoais  favoráveis  do 
acusado  não  têm  o  condão  de  isoladamente 

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
6



Habeas Corpus nº 2012661-95.2014.815.0000

desconstituir a custódia preventiva, caso estejam 
presentes  outros  requisitos  de  ordem objetiva  e 
subjetiva  que  autorizem a  decretação da medida 
extrema.
6.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ.  HC 
297.256/DF,  Rel.  Ministro  GURGEL  DE  FARIA, 
QUINTA  TURMA,  julgado  em  25/11/2014,  DJe 
03/12/2014) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

E pior. No caso em análise, sequer a regularidade da preventiva 

poderá ser aferida, posto não ter sido providenciada a juntada, pelo impetrante, 

da decisão que determinou a segregação provisória do paciente. Em outras 

palavras,  não  há  sequer  como  averiguar  se  o  decisum  encontra-se 

devidamente fundamentado.

Ante o exposto, denego a ordem pretendida.

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

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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