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PROCESSUAL PENAL.  Habeas Corpus.  Tráfico de drogas e 
associação  para  o  tráfico.  Prisão  preventiva.  Provas  da 
materialidade e dos indícios de autoria delitivas. Justa causa. 
Presença.  Custódia  pautada  na  conveniência  da  instrução 
penal  e  garantia  da  ordem pública.  Ausência  dos apontados 
requisitos.  Desacerto  do  decreto  preventivo.  Desclassificação 
para a condição de usuário.  Profunda apreciação de matéria 
fático-probatória.  Impossibilidade  em  sede  de  HC.  Medidas 
cautelares diversas da prisão. Aplicação. Concessão parcial.

-  Ainda  que  presente  a justa  causa,  isto  é,  a  prova  da  
materialidade do crime imputado ao paciente e os indícios de  
sua  autoria,  quando ausentes  os  requisitos  autorizadores da  
decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), é defeso ao  
julgador decretá-la.

-  É  defeso,  em  sede  de  Habeas  Corpus,  apreciar  com 
profundidade as provas existentes no processo, de sorte que  
somente no decorrer da instrução, será dado ao juiz da causa  
analisar  o  fato  de  o  paciente  ser  ou  não,  efetivamente,  
consumidor  ou  traficante  de  drogas  e,  assim,  proceder  a  
pretendida desclassificação.

-  À luz do disposto no art.  321 do CPP, que regulamenta o  
cabimento da liberdade provisória para todas as hipóteses em  
que não estão  presentes  os  requisitos  da  prisão  preventiva,  
insculpidos no art. 312 do CPP, é dado ao julgador aplicar as  
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, observados  
os  critérios  estabelecidos no  art.  282  do respectivo  Diploma  
Processual Penal.

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

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em conceder parcialmente a ordem de  habeas corpus, de acordo com o 



voto do Relator, e em desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas Corpus impetrado por  Demétrio de Almeida 
Neto,  em favor  de  Leomar do Nascimento Oliveira,  que tem por  escopo impugnar 
decisão do Juiz de Direito da 2ª  Vara Mista da Comarca de Sapé/PB, que decretou a 
prisão preventiva  em desfavor  do  paciente,  acusado,  em tese,  da  prática  dos delitos 
capitulados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de agosto do 
corrente ano, na companhia do também acusado Leandro Clebson Dias da Silva, ocasião 
em que foram apreendidos 31,3 g de substância entorpecente, conhecida como maconha, 
em poder do outro acusado.

Afirma que o paciente tem bons antecedentes, jamais respondeu a 
processo-crime, goza de um ótimo relacionamento social, tem emprego e residência fixos, 
de sorte que preenche os requisitos dispostos no parágrafo único do art. 310 do Código 
de Processo Penal, indispensáveis ao deferimento do pedido de liberdade provisória.

Arremata  que  inexistem  motivos  para  a  manutenção  da  prisão 
preventiva do paciente.

Pontua  que  o  paciente  é  usuário  de  substância  entorpecente 
(maconha)  há  mais  de  um ano,  de  maneira  que não  deveria  ter  sido  autuado como 
traficante, pois além de não portar a droga, que conforme registrado alhures, encontrava-
se com o outro agente, a respectiva substância entorpecente destinava-se ao consumo de 
ambos.

Acrescenta  que  a  prisão  provisória  do  paciente  viola  o  princípio 
constitucional  da  presunção  de  inocência  (art.  5º,  LVIII,  da  CF/88),  não  havendo 
necessidade, portanto, da adoção da respectiva medida extrema.

Ao  final,  pugna  pela  concessão  de  habeas  corpus em  favor  do 
paciente,  para que possa aguardar  a  tramitação do processo em liberdade,  mediante 
termo de comparecimento a todos os seus atos, expedindo-se, para tanto, o competente 
alvará de soltura (fs. 02/08).

Junta documentos (fs. 09/24).

Não há pedido de liminar.

Informações prestadas pela juíza da causa (f. 32).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação do  Habeas 
Corpus (fs. 34/37).

É o relatório.



- VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

 O  habeas  corpus deve  ser  concedido,  em  parte,  para  fins  de 
aplicação, em favor do paciente, de medidas cautelares diversas da prisão.

1. Da Prisão Preventiva

Muito  bem.  Resta  patenteada  a  justa  causa,  isto  é,  a  prova  da 
materialidade dos ilícitos descritos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cujas penas  
privativas  de  liberdade,  previstas  em  abstrato,  superam  04  (quatro)  anos  (Laudo  de 
Constatação da substância entorpecente – f.  19),  e indícios de autoria,  consoante os 
depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e conduziram o paciente e o outro 
agente à delegacia (fs. 11/15).1

Quanto à preventiva, observe-se que diferentemente do que restou 
consignado pela juíza da causa,  os policiais  militares que conduziram os acusados à 
delegacia  não  apontaram  que  o  paciente,  solto,  poderia  constranger  testemunhas  e 
interferir na descoberta da verdade. Ao contrário, eles são uníssonos em afirmar que não 
conhecem o paciente, e que não sabem se ele já fora preso ou processado. (fs. 11/14).

Acrescente-se que o paciente possui bons antecedentes, consoante 
certidão acostada à f. 20, além de emprego e residência fixos (fs. 17 e 18), situações que 
inobstante  não  desautorizar,  por  si,  o  decreto  de  prisão  preventiva,  são  importantes 
quando não presentes os requisitos para a decretação da respectiva medida extrema.

2. Da Desclassificação da Acusação de Tráfico para Usuário

No que pertine ao afastamento da acusação de traficância, impende 
destacar que é defeso, em sede de Habeas Corpus, apreciar com profundidade as provas 
existentes no processo,  de sorte  que somente no decorrer da instrução,  será dado à 
magistrada singular analisar o fato de o paciente ser ou não, efetivamente, consumidor ou 
traficante de drogas.

Nesse sentido, a posição do Superior Tribunal de Justiça sobre a 
matéria:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE 
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. 
FRAÇÃO  DO  REDUTOR.  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE. 
SUBSTITUIÇÃO  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  REGIME 
PRISIONAL.  MODO  FECHADO.  PRETENDIDA  IMPOSIÇÃO  DA 

1Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,  
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 
drogas,  ainda  que  gratuitamente,  sem  autorização  ou  em  desacordo  com  determinação  legal  ou 
regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e  
quinhentos) dias-multa.

Art.  35.  Associarem-se  duas ou  mais  pessoas para  o  fim  de  praticar,  reiteradamente  ou  não, 
qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos,  e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil  e  
duzentos) dias-multa.



FORMA ABERTA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. MATÉRIAS 
NÃO  APRECIADAS  NA ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA. 
NÃO  CONHECIMENTO  DO  WRIT  NESSES  PONTOS.(...) 
CONDENAÇÃO  POR  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTE. 
ALEGAÇÃO  DE  PORTE  DA  DROGA  PARA  USO  PESSOAL. 
ENQUADRAMENTO  DA  CONDUTA.  EXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS 
MÍNIMOS  SOBRE  A  TRAFICÂNCIA.  LEGALIDADE. 
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. 
1.  Havendo a indicação de elementos de prova mínimos que dão 
amparo  à  classificação  jurídica  do  delito  atribuída  à  conduta  da 
paciente pelas instâncias ordinárias, não há ilegalidade a ser sanada 
através da via eleita. 2.  A desclassificação da conduta de tráfico 
de substância entorpecente para o delito de porte de droga para 
uso  próprio  mostra-se  incabível  na  via  estreita  do  remédio 
constitucional,  por  demandar  aprofundado  cotejo  fático-
probatório 2 (Grifo nosso).

3. Da Aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão

Note-se, por outro lado, que à luz do disposto no art. 321 do CPP, 
que regulamenta o cabimento da liberdade provisória para todas as hipóteses em que não 
estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie, é dado ao julgador 
aplicar  as  medidas  cautelares  previstas  no  art.  319  do  CPP,  observados  os  critérios 
estabelecidos no art. 282 do respectivo Diploma Processual Penal.

No  caso  concreto,  as  medidas  cautelares  diversas  da  prisão, 
insculpidas nos incisos I e IV do art. 319 do CPP (comparecimento periódico do paciente 
em juízo e a proibição de ausentar-se da comarca)  são capazes de, consoante prevê o 
art.  282 e seus incisos, assegurar a aplicação da lei  penal, evitar a prática de outras 
infrações penais, além de se adequar à gravidade dos crimes imputados ao acusado, que 
conforme ressaltado alhures, não autoriza a medida cautelar extrema e excepcional da 
preventiva.

4. Dispositivo

Ante o exposto, concedo, em parte, a ordem de Habeas Corpus, a 
fim de, com fundamento no art. 321 c/c os arts. 282 e 319, todos do CPP, conceder a 
liberdade provisória do paciente, Demétrio de Almeida Neto, expedindo-se, para tanto, o 
competente Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso; e aplicar-lhe  as 
seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

4.  1.  Obrigação  de  comparecer,  periodicamente,  em Juízo,  no 
prazo  e  nas  condições  fixadas  pelo  magistrado  de  primeiro 
grau, para informar e justificar as suas atividades (art. 319, I, 
do CPP); e

 
4.2. Proibição de ausentar-se da Comarca (art. 319, IV, do CPP), a 

fim de assegurar a investigação e instrução penal.

Comunique-se ao juiz de primeiro grau, o inteiro teor do presente 
aresto, para conhecimento e fiscalização do cumprimento das medidas cautelares acima 

2(HC 176.569/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 29/03/2012)”. 



adotadas. 

É o voto.3

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente, em exercício, da Câmara Criminal, 
dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Sílvio Ramalho 
Júnior), Relator, Carlos Martins Beltrão Filho, e o Juiz de Direito, Wolfram da Cunha 
Ramos (convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo Senhor  Desembargador  Joás  de 
Brito Pereira Filho).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça, Paulo Barbosa de Almeida.

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, 02 de  
dezembro de 2014.

 Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                                   Relator
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