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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O 

HABEAS CORPUS Nº. 2009767-49.2014.815.0000 –  Vara de 
Entorpecentes da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
IMPETRANTE : Antônio Vinicius Santos Oliveira
PACIENTE : Fábio Eduardo Lira Bezerra, vulgo “Fábio Gordo”

HABEAS CORPUS. TRAFÍCO E  ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Artigos 
33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 
11.343/2006. Prisão em flagrante convertida em 
preventiva. Fundamentação inidônea. Inocorrência. 
Decisum motivado em dados concretos dos autos. 
Presença dos pressupostos e requisitos dos artigos 
312  e  313  do  CPP. Princípio  da  presunção  de 
inocência.  Compatibilidade  com  a  custódia 
cautelar. Constrangimento ilegal não vislumbrado. 
Ordem denegada.

- In casu, não há falar em falta de fundamentação 
ou de motivação para a manutenção da prisão 
cautelar, pois, presentes prova da materialidade e 
indícios suficientes de autoria, bem como 
decretada com substrato em dados e reclamos 
objetivos dos autos, impondo-se como garantia da 
ordem pública e conveniência  da  instrução 
criminal, estando, assim, em plena sintonia com os 
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

- Outrossim, não se pode olvidar que, em tema de 
decretação de prisão preventiva, cabe ao prudente 
arbítrio  do  Juiz  de  primeiro  grau  avaliar  a 
imprescindibilidade da medida, devendo-se dar-lhe 
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crédito, vez que está mais próximo dos fatos e tem 
condições  de  melhor  sentir  a  necessidade  da 
custódia cautelar.

- A presunção de inocência não é incompatível com 
a prisão processual e nem impõe ao paciente uma 
pena antecipada, porque não deriva do 
reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do 
processo, como medida necessária à garantia da 
ordem pública, à conveniência da instrução 
criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei 
penal, razão pela qual não se há de cogitar em 
violação do mencionado princípio constitucional.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, 
em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fábio 
Eduardo  Lira  Bezerra,  vulgo  “Fábio  Gordo”, sob a alegação de estar 
sofrendo constrangimento ilegal em decorrência de ato da Exma. Juíza da 
Vara  de  Entorpecentes  da Comarca da Capital –  autoridade apontada 
coatora – que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva 
através de decisão genérica e inidoneamente fundamentada.

Alega-se, ainda, na impetração que estão ausentes os 
requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, além de que a 
manutenção da custódia do coacto afronta ao princípio da presunção de 
inocência.

Face aos motivos expostos, requereu a revogação da 
prisão preventiva, ou sua substituição por medidas cautelares previstas no 
art. 319 do CPP.

A inicial de fls. 02/30 veio acompanhada dos 
documentos de fls. 31/61.
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Prestadas informações pela indigitada autoridade 

coatora, seguidas de cópias do termo de apreensão e do laudo de 
constatação (fls. 81/85).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do 
insigne Dr. Amadeus Lopes Ferreira –  Promotor de Justiça convocado – 
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 71/74). 

É o relatório. 

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

Ab initio, conheço da impetração.

Todavia, a ordem deve ser denegada.

No caso em análise, Fábio Eduardo Lira Bezerra, vulgo 
“Fábio Gordo” (ora paciente), e Analine da Silva Trajano foram presos em 
flagrante, no dia 19/06/2014, acusados da prática, em tese, dos crimes de 
tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas, tendo a Magistrada da 
Vara de Entorpecentes da Comarca da Capital convertido a prisão em 
flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, conveniência da 
instrução processual e aplicação da lei penal.

É  contra  essa  decisão  que  se  insurge  o  paciente, 
notadamente,  sob  o  pretexto  de  que  falta  fundamentação  idônea  ao 
decreto  de  prisão  preventiva,  bem  como  de  que  estão  ausentes  os 
requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Depreende-se dos autos que:

“... na data de 19 de junho do ano de 2014, por volta  
das  09h30min,  no  Conjunto  Cidade  Verde,  Bairro  
Mangabeira  VIII,  as  denunciadas ANALINE DA SILVA 
TRAJANO  e  MICHELLINE  SANTOS  ARAUJO  traziam 
consigo,  para  fins  de  comercialização,  droga,  
vulgarmente  conhecida  por  “crack”  (laudo  de  
constatação a fls. 18 do IP), sem qualquer autorização 
legal  ou regulamentar,  sob às ordens do denunciado 
FABIO EDUARDO LIRA BEZERRA.
Segundo o apurado, a polícia civil recebeu “denúncia”,  
dando  conta  de  que  duas  mulheres  com  as 
características  das  acusadas  haviam  recebido  certa  
quantidade de entorpecente.
Diante dessa informação,  agentes de investigação se  
dirigiram ao Conjunto Cidade Verde, onde abordaram a 
primeira denunciada, que levou os policiais até o local  
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em que havia escondido a droga, qual seja, 01 (um)  
tablete  de  “crack”,  contendo  940,0g  (novecentos  e  
quarenta gramas).
Em  seguida,  a  primeira  denunciada  descreveu  todo 
esquema  criminoso,  informando  que  a  outra  mulher  
tratava-se de MICHELLINE, responsável pelo transporte  
da droga.
Colhe-se que a droga apreendida era de propriedade do 
acoimado FÁBIO, presidiário da Penitenciária PB1, que 
se  comunicava  com  as  acusadas  ANALINE  e 
MICHELLINE  via  telefone,  indicando  onde  deveriam 
'receber e entregar a substância entorpecente.
Historia o procedimento inquisitorial que, naquela data,  
a  acusada  ANALINE  recebeu  mensagem de  texto  do 
indiciado  FÁBIO,  avisando  que  iria  chegar  “uma 
mercadoria” através de MICHELLINE.
Em interrogatório, o increpado FÁBIO negou a autoria  
delitiva,  contudo  confessou  que  até  um  ano  atrás  
comercializava  entorpecentes  com  outros  apenados.  
(…).” (transcrição  da  denúncia  –  cópia  às  fls. 
31/34).

Da alegada idoneidade do decreto de prisão 
preventiva

Com efeito, como sabido, para decretar a prisão 
preventiva deve o magistrado, sobretudo, observar se estão presentes os 
pressupostos intrínsecos e extrínsecos necessários à medida extrema, 
quais sejam, ser o crime punido com pena privativa de liberdade máxima 
superior a quatro anos, prova da existência do crime e indícios suficientes 
de autoria, e ainda a presença de, ao menos, um dos motivos ensejadores 
da custódia previstos no Digesto Processual Penal: a garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e da 
aplicação da Lei Penal. 

Frise-se, por  oportuno,  que  para  a  decretação  da 
custódia  preventiva  não  se  exige  a  certeza  quanto  à  autoria  delitiva, 
bastando,  para  o  ato,   que  haja  indícios  suficientes  que  autorize  um 
prognóstico sobre a autoria ou a participação do acusado.

No caso em análise, a eminente juíza de primeiro grau - 
Dra.  Maria  Emília  Neiva  de  Oliveira  –  fundamentou  sua  decisão,  nos 
seguintes termos (fls. 35/39), in verbis: 

“... 
Analisando detidamente o fato, tenho como suficientes 
os indícios de autoria e materialidade do crime ora em 
disceptação, a ensejar o decreto de prisão preventiva.
…
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Na  hipótese,  os  indiciados  foram  presos  em  estado 
flagrancial pela prática, em tese, dos crimes previstos  
nos  arts.  33  e  35  da  Lei  11.343/2006,  a  indiciada  
Analine da Silva Trajano e Fábio Eduardo Lira Bezerra  
pela prática, em tese, do crime previsto no art. 35 da 
Lei  11.343/2006,  porquanto  foi  encontrado  em uma 
casa  940  g  (novecentos  e  quarenta  gramas)  de  
cocaína, droga de propriedade de Fábio Gordo que se  
encontrava encarcerado na Penitenciária PB1, tudo em 
situação fortemente indicativa de tráfico de drogas.
Consta,  ainda,  que  os  policiais  receberam  uma 
denúncia  de que duas mulheres  sendo uma grávida,  
residentes no Bairro São José, nesta Capital,  haviam 
recebido  certa  quantidade  de  entorpecentes,  ao  
chegarem  ao  local  indicado  visualizaram  as  duas  
mulheres no meio da Rua, onde a grávida (Micheline)  
portava um embrulho no formato retangular, tendo as  
mesmas  entrado  em  uma  casa,  saindo  momentos 
depois  sem o referido  embrulho,  ocasião  em que os  
policiais  resolveram  abordá-las,  e  lá  chegando  só  
encontraram  a  indiciada  Analine,  tendo  a  mulher  
grávida  de  nome  Micheline  se  evadido  por  notar  a  
movimentação  da  polícia.  Indagada  acerca  do 
embrulho  a  acusada  afirmou  que  era  crack  e  que 
estaria guardando em uma casa nas proximidades de 
propriedade  de  Micheline.  Ao  chegarem  à  casa  e  
efetivada  a  busca,  os  policiais  encontraram  um 
embrulho  contendo  uma  substância  sólida  de  cor  
amarelada  semelhante  à  crack.  Indagada  acerca  da 
propriedade da droga encontrada a indiciada afirmou 
que  pertencia  ao  presidiário  Fábio  Gordo  e  que  a  
mesma seria fracionada e distribuída entre as  várias  
“Boca  de  fumo”  do  Bairro  São  José.  De  posse  das 
informações  a  autoridade  policial  inquiriu  o  apenado  
Fábio Gordo acerca da droga apreendida com Analine  
tendo o mesmo negado a propriedade da mesma, bem 
como  de  ter  ordenado  que  a  indiciada  e  Micheline  
recebesse  a  droga  apreendida  (940  g),  porem 
confessou  que  há  uma  ano  comercializava  
entorpecentes  com  outros  apenados,  que  eram 
repassadas a traficantes da rua que revendiam na área  
da laje no Bairro São José.
Inquirida  perante  a  autoridade  policial  acerca  da  
participação  da  mesma  na  organização  criminosa,  a 
indiciada  Analine  afirmou  ser  “a  voz  na  rua”,  assim 
determinado pelo chefe Fábio Gordo.
…
Merece destaque ainda a  expressiva quantidade de 
droga apreendida (mais de 900g de cocaína), fato 
que, por si só, desautoriza a liberdade provisória dos  
acusados,  sendo  admitido  pela  indiciada  que 
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comercializava o  entorpecente  a mando o  presidiário  
Fábio  Gordo,  estando  a  paz  social  ameaçada  com 
eventual soltura dos indiciados.
…
O crime em análise é grave e expõe a sociedade, como 
um todo, ao perigo advindo da droga que fragiliza a  
família,  chegando  a  causar  enormes  danos.  Não  há  
como o Estado se omitir a esse grande problema social,  
que deve ser combatido com posturas firmes e eficazes  
do Poder Judiciário, responsável por afastar indivíduos  
praticantes  desse  mal  da  sociedade,  de  modo  a  
resguardar a credibilidade da Justiça.
Por  fim,  os  antecedentes  criminais  dos  mesmos  não 
são bons,  autorizando, assim a decretação da prisão  
preventiva.
É o entendimento jurisprudencial:
…
Assim, pelas razões expostas, evidente a presença dos  
requisitos  legais  que  autorizam  a  prisão  preventiva,  
quais  sejam garantia da ordem pública, conveniência  
da instrução criminal  e  aplicação da lei  penal,  deve,  
portanto, os acusados Analine da Silva Trajano e Fábio  
Eduardo  de  Lira  Bezerra  permanecer  presos,  como 
forma de salvaguardar a paz social.
Ante o exposto, observadas as diretrizes do art. 310 da  
Lei  12.403/2011,  converto  a  prisão  em falgrante 
dos indiciados Analine da Silva Trajano e Fábio 
Eduardo Lira Bezerra em custódia preventiva, por 
entender presentes os requisitos constantes do art. 312  
do Código de Processo Penal.
(...).” Destaques originais.

Ora, em que pesem as alegações do impetrante, a 
decisão que converteu a prisão em flagrante do coacto em preventiva se 
encontra satisfatoriamente fundamentada e motivada, restando, ademais, 
a necessidade da custódia cautelar justificada em elementos probantes 
concretos dos autos.

Outrossim, na hipótese vertente, está demonstrada a 
presença dos pressupostos, requisitos e fundamentos dos artigos 312 e 
313 do CPP, portanto, inexiste constrangimento ilegal, devendo prevalecer 
a r. decisão que decretou, por conversão, a prisão preventiva do ora 
paciente. 

Ademais, como cediço, em tema de decretação de 
custódia cautelar, cabe ao prudente arbítrio do Juiz do processo avaliar a 
imprescindibilidade da medida, vez que ele, mais próximo dos fatos, está 
em melhores condições de, analisando as particularidades e circunstâncias 
do evento criminoso, avaliar a necessidade da medida extrema. Conforme 
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se vê, foi ela decretada com substrato em dados e reclamos objetivos do 
caso, impondo-se, especialmente, para a garantia da ordem pública e 
conveniência da instrução criminal.

“(...) Exaltou a Corte Estadual que ‘a segregação 
provisória também foi dirigida à preservação da ordem 
pública, haja vista a repercussão do fato’. 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). Destaquei.

No tocante à garantia da ordem pública, esta é 
visualizada pelo trinômio, gravidade da infração + repercussão social + 
periculosidade do agente, nesse conceito se inserindo a necessidade de se 
preservar a credibilidade do Estado e da Justiça, em face da 
intranquilidade que o referido crime gerou na comunidade local.

Esse é o entendimento do eminente jurista Guilherme 
de Souza Nucci:

“(...)   Entende-se     pela     expressão     a     indispensabilidade   
de     se     manter     de     se     manter     a     ordem     na     sociedade,     que,   
como     regra,     é     abalada     pela     prática     de     um     delito.     Se   
este     for     grave,     de     particular     repercussão,     com     reflexos   
negativos     e     traumáticos     na     vida     de     muitos,     propiciando   
àqueles     que     tomam     conhecimento     da     sua     realização   
um     forte     sentimento     de     impunidade     e     insegurança,   
cabe     ao     Judiciário     determinar     o     recolhimento     do   
agente.     A     garantia     do     ordem     pública     deve     ser   
visualizada     pelo     binômio     gravidade     da     infração     +   
repercussão     social     +     periculosidade     do     agente.   
Um simples estelionato, cometido por pessoa primária, 
sem antecedentes, não justifica histeria, nem abalo à 
ordem, mas um latrocínio repercute negativamente no 
seio social, demonstrando que as pessoas honestas 
podem ser atingidas, a qualquer tempo, pela perda da 
vida, diante de um agente interessado no seu 
patrimônio, elementos geradores, por certo, de 
intranquilidade.…
Outro     fator     responsável     pela     repercussão     social   
que     a     prática     de     um     crime     adquire     é     a   
periculosidade     (probabilidade     de     tornar     a   
cometer     delitos)     demonstrada     pelo     indiciado     ou   
réu     e     apurada     pela     análise     de     seus     antecedentes   
e     pela     maneira     e     execução     do     crime.     Assim,     é   
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indiscutível     que     pode     ser     decretada     a     prisão   
preventiva     daquele     que     ostenta,     por     exemplo,   
péssimos     antecedentes     (  …  ).  ”   (In: Manual de 
Processo Penal e Execução Penal, 5ª ed. rev., 
atual. e ampl. –  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 605/606.). Destaques nossos.

E:

“É indiscutível que a ameaça formulada pelo réu ou por 
pessoas a ele ligadas pode desencadear a decretação 
da prisão preventiva, tendo em vista que a instrução 
criminal pode ser seriamente abalada pela coerção. Se 
as testemunhas não tiverem ampla liberdade de depor, 
narrando o que efetivamente sabem e compondo o 
quadro da verdade real, não se está assegurando a 
conveniente instrução criminal, motivo pelo qual a 
prisão preventiva tem cabimento”. (Código  de 
Processo  Penal  Comentado  -  7.  ed.  revista, 
atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 623).

Além disso, na hipótese em comento, o modus 
operandi do delito – agente que comanda o tráfico de dentro de presídio 
onde cumpre pena por condenações anteriores, inclusive, por tráfico de 
drogas –, somado à grande quantidade de droga apreendida  (940g de 
cocaína, na forma de pedra – crack), demonstra a necessidade da medida 
excepcional para o fim de se acautelar o meio social de ações como a 
presente, garantindo-se, sobretudo, a ordem pública, além de resguardar 
a credibilidade do Estado perante à sociedade.

No caso sub examine, verifica-se que a decretação da 
prisão preventiva restou justificada e motivada em dados concretos dos 
autos, demonstrando que existiam razões mais que suficientes para a 
medida extrema, não havendo se falar em constrangimento ilegal a ser 
sanado. 

Ponto outro, é cediço que, embora a prisão preventiva 
seja um sacrifício da liberdade individual, ela é ditada por interesse social, 
situando-se precipuamente, na salvaguarda da sociedade que se encontra 
ferida pela conduta praticada pelo paciente, fato amplamente explorado 
no retromencionado despacho judicial.

Em relação à alegada violação ao princípio 
constitucional da presunção de inocência, os Tribunais Superiores já 
pacificaram entendimento no sentido de que inexiste incompatibilidade 
entre tal princípio e os institutos de Direito Processual Penal, como a 
prisão preventiva. Podendo esta ser decretada quando as circunstâncias 
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do fato justificarem a sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP. De 
fato, a presunção de inocência apenas proíbe a antecipação dos efeitos da 
sentença condenatória, dentre os quais se destacam a execução da pena, 
a inscrição do nome do réu no rol dos culpados, a suspensão dos direitos 
políticos e o pagamento de custas processuais. 

Nesse sentido, posicionam-se o STF e o STJ: 

“Inexiste incompatibilidade entre o PRINCÍPIO da 
PRESUNÇÃO de INOCÊNCIA e o instituto da prisão 
preventiva, podendo esta ser decretada quando 
presentes os requisitos autorizadores, estando 
caracterizada, portanto, sua necessidade (HC 70.486, 
Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício 
Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa)...” 
(STF - HC 88362 - SE - 2ª T. - Rel. Min. Joaquim 
Barbosa - JCPP.580 JCPP.499). 

''A presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) é relativa 
ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente 
pode ser aplicada após o trânsito em julgado da 
sentença condenatória. Não alcança os institutos de 
Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é 
explicitamente autorizada pela Constituição da 
República (art. 5º, LXI).” (STJ - RT 686/388).

Por fim, igualmente sem sorte o impetrante no que diz 
respeito à pretensão  de  aplicação de outras medidas cautelares – 
diferente da segregação –, eis que, conforme demonstrado, a prisão 
preventiva do paciente vislumbra-se necessária nos termos do art. 312 do 
Código de Processo Penal. 

Na  verdade,  in  casu,  a  necessidade  da  prisão 
preventiva  restou  devidamente  justificada,  face  à  presença  dos 
pressupostos e requisitos indispensáveis à sua decretação (artigos 312 e 
313 do CPP), ao tempo em que as medidas cautelares, diversas da prisão, 
previstas no art. 319 do CPP, se revelaram inadequadas ou insuficientes, 
não havendo, portanto, que falar na aplicação destas à hipótese vertente.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer 
ministerial, DENEGO A ORDEM.

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 
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da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho. Ausente justificadamente o  
Exmo. Sr. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

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

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, 23 de 
setembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


