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ADVOGADO : Francisco de Fátima Barbosa Cavalcanti

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Tráfico de 
drogas e associação para o tráfico. Concessão de 
liberdade provisória. Irresignação ministerial. 
Alegada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 
Instrução processual concluída. Inexistência de fatos 
novos a respaldar a decretação de prisão preventiva. 
Princípio da confiança no juiz do processo. Não 
comprovação da necessidade da custódia. Decisão 
mantida.  Recurso ministerial desprovido.

- Embora a peça acusatória impute a acusada delitos 
de alta reprovabilidade e repulsa social, importa 
destacar que, além da instrução do feito restar 
concluída, inexiste nos autos notícia de que, em 
liberdade, a  recorrida represente risco à sociedade, 
não se vislumbrando também nenhuma evidência de 
que venha a frustrar  a aplicação da lei penal, ou, 
ainda, atentar contra a ordem pública, motivo pelo 
qual deve ser mantida a decisão que concedeu 
liberdade provisória a ré. 
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- Outrossim, nada impede que a magistrada, 
entendendo necessário, com base no artigo 316 do 
CPP, e verificando o preenchimento dos requisitos dos 
artigos 311 e 312 do referido Diploma Legal, de ofício 
ou a requerimento do representante do Ministério 
Público, decrete a prisão preventiva da recorrida.

- Ademais, conforme cediço, é do espírito da 
Constituição Federal vigente, calcando-se no 
princípio da presunção de inocência, que a prisão 
preventiva é medida excepcional que deve ser 
decretada somente quando existirem razões que a 
justifiquem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, em harmonia com o parecer 
ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo 
representante do Ministério Público com assento na Vara de Entorpecentes 
da Comarca da Capital com fulcro no art. 581, V, do CPP, em face da decisão 
de fls. 72/74, que concedeu a liberdade provisória a recorrida Rita de Cássia 
Angelo de Lima.

O Parquet, aduz, em resumo, que se encontram 
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Contrarrazões defensivas, suplicando pela manutenção da 
decisão de primeiro grau (fls. 100/101).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (fl. 108). 

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, 
em parecer subscrito pelo insigne Dr. Amadeus Lopes Ferreira – Promotor de 
Justiça convocado-, manifestou-se pelo não  provimento do recurso (fls. 
112/114).



3

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Primeiramente, cumpre destacar que os requisitos 
essenciais para a interposição do recurso encontram-se devidamente 
preenchidos.

In casu, a Magistrada a quo concedeu a recorrida o direito 
de responder ao processo em liberdade, por considerar que “ausentes os 
pressupostos legais para prisão preventiva. Por outro lado, entendo que a 
acusada preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, 
porquanto é primária, tem residência fixa, circunstâncias que socorrem a 
pretensão da mesma, com quem inclusive houve a apreensão de apenas 04 
(quatro) pedras de Crack”. Acrescentou ainda que “Além disso, pela certidão 
de antecedentes, observa-se que a autuada é primária e nunca respondeu a 
outro processo, fatos que convergem em favor da mesma e autorizam a 
conclusão que não é dada a prática de crimes, hipótese que corrobora ainda 
mais a certeza de que, em liberdade, não ameaçará a ordem pública, não 
virá a embaraçar a instrução processual, nem obstacular eventual aplicação 
de Lei Penal” (fls. 72/74). 

A recorrida foi denunciada pela prática dos crimes de 
tráfico de drogas e associação para o tráfico, em razão de, segundo a 
denúncia de fls. 04/07, no dia 04 de novembro de 2012, ter sido presa em 
flagrante, durante revista pessoal realizada no Presídio Romeu Gonçalves 
Abrantes, trazendo consigo 04 (quatro) pedras de substância amarela 
semelhante ao crack com a finalidade de entregar a seu companheiro.

A recorrida foi presa em flagrante e confessou o crime 
perante a autoridade policial – fl. 11.

Inicialmente impende ressaltar que a custódia preventiva 
constitui medida de índole excepcional cabível em situações nas quais seja 
comprovada a materialidade delitiva e se vislumbrem fundados indícios de 
autoria, concomitante à presença de quaisquer dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP. 

Outrossim, vale lembrar que, em tema de decretação de 
prisão preventiva, cabe ao prudente arbítrio do Juiz avaliar a 
imprescindibilidade da medida, devendo-se dar-lhe crédito, vez que está 
mais próximo dos fatos e tem condições de melhor sentir a necessidade, ou 
não, da custódia. 
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A propósito:

“(...) Aplicação do princípio da confiança no Juiz do 
processo, porque ele, próximo dos fatos, está em 
melhores condições de, sopesando as nuanças e 
circunstâncias da ação criminosa, avaliar a 
necessidade da medida extrema.” (STJ - HC 
29828/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 
de 10.11.03, p. 202). 

Dos elementos constantes no caderno processual, infere-
se que a recorrida teve sua liberdade provisória deferida em 14 de dezembro 
de 2012. Tendo, pois, transcorridos mais de 01 (um) ano de sua efetiva 
soltura, sem aportar nos autos notícia de que, em liberdade, represente 
risco à sociedade. 

 
Não se vislumbra também, nesse tempo, nenhuma 

evidência de que esteja a recorrida a frustrar  a aplicação da lei penal ou 
mesmo que o grau de periculosidade da suposta conduta por ela perpetrada 
afete sobremaneira a ordem pública. 

A instrução criminal, por sua vez, conforme consta dos 
autos e através de consulta ao Sistema de Controle de Processo deste 
Tribunal, já está finalizada, estando os autos conclusos para julgamento, 
não havendo notícias de que a recorrida tenha tumultuado a apuração das 
provas.

Lembro, outrossim, que a gravidade genérica do crime 
não constitui argumento viável para, per si, fundamentar uma preventiva. A 
periculosidade do agente criminoso não pode ser mensurada exclusivamente 
por uma conduta isolada, mas deve também ser levada em conta toda uma 
vida de respeito e cumprimento da lei. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM 
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA. 
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA DO 
DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM 
CONCEDIDA. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta 
Corte Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige 
concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 
312 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que o 
magistrado a quo não apontou elementos concretos que 
demonstrem a necessidade da medida extrema, 
baseando-se apenas na gravidade genérica do crime de 
tráfico de drogas, fundamento que se mostra insuficiente, 
cabendo destacar que se trata de pequena quantidade de 
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entorpecente (10,510g de cocaína). 3. Ordem concedida 
para garantir ao paciente a liberdade provisória, mediante 
assinatura de termo de compromisso de comparecimento 
aos atos processuais subsequentes, sob a ressalva de lhe 
ser decretada nova prisão, caso demonstrada a 
necessidade.”  (STJ- HC 164.702/MT, Rel. Ministra 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 
julgado em 30/06/2010, DJe 16/08/2010)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO 
PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO 
TRIBUNAL A QUO. RESTABELECIMENTO DO FLAGRANTE. 
AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. CUSTÓDIA 
BASEADA NA HEDIONDEZ DO DELITO. RÉU PRIMÁRIO E 
COM BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE NÃO 
DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA. 1 - Exige-se 
concreta motivação para o restabelecimento da prisão em 
flagrante do paciente, com base em fatos que 
efetivamente justifiquem a custódia processual, 
atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da 
jurisprudência dominante. 2 - O simples fato de se tratar 
de crime hediondo não basta, por si só, para impedir a 
liberdade provisória a réu primário e detentor de bons 
antecedentes, quando ausentes as hipóteses que 
autorizam a prisão preventiva. Precedentes. 3 - A 
presença de condições pessoais favoráveis, mesmo não 
sendo garantidoras de eventual direito à liberdade 
provisória, devem ser devidamente valoradas, quando 
não demonstrada a presença de requisitos que 
justifiquem a medida constritiva excepcional. 4 - Deve ser 
cassado o acórdão recorrido e restabelecida a decisão que 
concedeu ao paciente o benefício da liberdade provisória, 
mediante as condições já estabelecidas em 1º grau, sem 
prejuízo de que o Julgador, com base em fundamentação 
concreta, venha a decretar nova custódia. 5 - Ordem 
concedida, nos termos do voto do Relator.” (STJ - 5ª T.; 
HC nº 35.944-SC; Rel. Min. Gilson Dipp; j. 
19/8/2004. BAASP, 2394/3283-j, de 22.11.2004).

Com efeito, embora sejam as infrações atribuídas a ré na 
denúncia dotadas de grande censurabilidade e geradoras de repercussão no 
meio social, inexistem elementos concretos a autorizar a custódia 
preventiva, bem como, ausentes provas de qualquer alteração no quadro 
fático a recomendar a recondução da recorrida ao cárcere, o que impõe a 
manutenção de sua liberdade provisória. 

Portanto, a decisão que concedeu liberdade provisória a 
recorrida deve ser mantida, notadamente, se considerarmos que a juíza do 
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processo, que se encontra próxima dos fatos, e tem boas  condições de 
avaliar a necessidade da custódia cautelar, dela prescindiu.

No mais, nada impede que a Magistrada, entendendo 
necessário, com base nos artigos 311 e 312, todos do CPP, de ofício ou a 
requerimento do representante do Ministério Público, com fundamentação 
idônea, decida por decretar nova custódia.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer, NEGO 
PROVIMENTO ao recurso ministerial. 

É como voto. 

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator, João Benedito da 
Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa, 16  de 
setembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


