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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 2009180-27.2014.815.0000 - 5ª Vara da Comarca 
de Santa Rita

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio.
IMPETRANTE : Werton Soares da Costa Júnior
PACIENTE : Messias Manoel da Silva Filho

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33 
da Lei 11.343/06. Prisão em flagrante convertida em 
preventiva. Tese de negativa de autoria. 
Impropriedade da via eleita. Remédio constitucional 
que não permite aprofundamento probatório. 
Condições pessoais favoráveis. Bons antecedentes e 
residência fixa. Irrelevância.  Motivos justificadores 
da prisão. Garantia  da ordem pública.  Denegação 
da ordem.

− A estreita via do habeas corpus não é a 
adequada para se discutir a participação do paciente 
nos crimes que lhe são imputados, tendo em vista 
que tal análise demandaria dilação fático-probatória, 
o que é impossível nesta sede. Precedentes.

− Condições pessoais favoráveis não garantem, 
por si sós, ao acusado responder o processo em 
liberdade quando existem motivos concretos e 
idôneos, fundados em elementos dos autos, para 
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manter a sua segregação cautelar. 

− A considerável quantidade de droga apreendida 
com o paciente revela a gravidade em concreto de 
sua conduta e a possibilidade de reiteração 
criminosa, aspectos do crime que justificam a 
decretação da prisão preventiva para salvaguardar a 
ordem pública abalada pelo delito.

 Vistos, relatados e discutidos os autos acima 
identificados.

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

RELATÓRIO.

Cuida-se de habeas corpus,  com  pedido  de  liminar, 
impetrado pelo advogado Werton  Soares  da  Costa  Júnior  em favor de 
Messias Manoel da Silva Filho, apontando como autoridade coatora a Juíza 
de Direito da 5ª Vara da Comarca de Santa Rita, às fls. 02/08.

Segundo as razões do impetrante, o paciente do presente 
writ está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de sua prisão em 
flagrante, posteriormente convertida em preventiva, pela prática do crime 
descrito no art. 33 da Lei. 11.343/06.

Consta ainda das razões que o paciente foi preso, 
juntamente com outros dois homens, no dia 03 de junho do corrente ano, na 
cidade de Santa Rita, quando transportava, em sua motocicleta, quase 02 kg 
da substância maconha. Interrogado, o paciente alegou que transportou a 
droga porque uma pessoa desconhecida ligou para o seu celular e o forçou a 
realizar o serviço, fazendo ameaças. Ele também receberia R$ 100,00 (cem 
reais) para entregar a droga aos outros dois homens presos.

O impetrante alega, primeiramente, que o ora paciente não 
tem qualquer relação com a droga apreendida e que a transportou porque 
foi coagido.

Aduz, ademais, que o paciente possui condições pessoais 
favoráveis, fazendo jus à concessão da liberdade provisória, uma vez que 
não há motivos para a prisão cautelar.
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Pede, com essas ponderações, a concessão da ordem para 
colocar o paciente em liberdade.

Liminar indeferida, às fls. 175/175v.

Prestadas as informações necessárias (fls. 180/181).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou 
pela denegação da ordem (fls. 183/186).

É o relatório.

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

Conheço do habeas corpus  porquanto preenchidos os 
requisitos inerentes a este remédio heroico.

As razões deste habeas corpus limitam-se a alegar um 
suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão do 
paciente pelos seguintes motivos: a falta de elementos que o impliquem no 
delito de tráfico de drogas, uma vez que realizou o transporte porque fora 
coagido por um desconhecido; o direito do paciente de ter concedida a si a 
liberdade provisória, em virtude de suas condições pessoais favoráveis; a 
ausência de fundamento da custódia.

Pois bem. Analisando detalhadamente os autos, vê-se que 
é caso de denegação da ordem.

Inicialmente, quanto à tese levantada pelo impetrante 
sobre a não participação do paciente no crime de tráfico, trata-se do meritae 
causae da ação penal em que se discutirá a fundo toda a extensão da culpa 
do paciente nos eventos delituosos que lhe estão sendo imputados, e que, 
por isso, tem a sua análise obstada nesta sede de habeas corpus.

O que cabe nesta estreita via do habeas corpus, até 
mesmo pela impossibilidade da realização de dilação fático-probatória, é 
analisar se a prisão preventiva do paciente reveste-se corretamente dos 
pressupostos e fundamentos do art. 312 e 313 do CPP, isto é, se ela traz, de 
um lado, provas da materialidade do crime e indícios suficientes de 
autoria, e se, de outro, ela está amparada em qualquer dos autorizativos 
previstos em lei.

Em relação à materialidade do crime, o auto de apreensão 
da droga é prova suficiente, pelo menos neste instante, de que efetivamente 
houve uma apreensão do material proscrito.
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Já os indícios suficientes de autoria estão presentes, no 
meu sentir, no fato de o acusado ter sido preso em flagrante no momento 
exato em transportava a substância.

Ademais, a negativa de autoria levantada pela defesa 
parece contraditar, à primeira vista, com o próprio interrogatório do acusado 
na esfera policial (fls. 28/29  destes autos) quando afirmou que receberia 
uma contraprestação financeira pelo serviço e que só aceitou porque estava 
com  o  “cartão  de  crédito  estourado”,  demonstrando,  em  tese,  a 
voluntariedade de sua conduta.

Ora, a tese de que fez o transporte da droga porque fora 
coagido por um desconhecido que entrara em contato por telefone não é 
corroborada, neste primeiro momento, por nenhum elemento dos autos, de 
sorte que a presunção inicial é de que o paciente participara ativamente do 
tráfico, na condição de transportador da substância em sua motocicleta, fato 
corroborado pela promessa de que receberia uma contraprestação financeira 
pelo serviço.

Há, portanto, indícios de que o acusado sabia efetivamente 
que estava transportando drogas ilícitas, perfazendo, desse modo, os 
pressupostos necessários da prisão preventiva. 

De outro lado, o que se exige para a decretação de uma 
prisão preventiva são indícios mínimos de que o segregado possui relação 
com o fato delituoso, não sendo necessárias provas indubitáveis de autoria, 
que serão exigidas quando do juízo final sobre a culpabilidade do acusado ao 
ser proferido em sentença final de mérito.

Assim é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO 
TENTADO. FURTO QUALIFICADO. QUADRILHA. 
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA 
AUTORIA DELITIVA. REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA 
ANTECIPADA. PREENCHIMENTO. INOCÊNCIA. 
INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO 
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. 
MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 
ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E 
NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a 
decretação da prisão preventiva, não se exige prova 
concludente da autoria delitiva, reservada à 
condenação criminal, mas apenas indícios suficientes 
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desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem 
o mandamus, se fazem presentes. 2. A análise 
acerca da negativa de autoria veiculada na inicial é 
questão que não pode ser dirimida na via sumária do 
habeas corpus, por demandar o reexame 
aprofundado das provas colhidas no curso da 
instrução criminal. 3. (...) 3. Habeas corpus 
parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegada 
a ordem. (STJ, HC 178.591/SP, Rel. Ministro 
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
14/06/2011, DJe 01/08/2011)

Pelo exposto, rejeito o argumento do impetrante.

Do mesmo modo, não há como se conceder liberdade 
provisória ao acusado baseado unicamente nas suas condições pessoais 
favoráveis, uma vez que  ficaram devidamente configurados os motivos 
ensejadores da custódia cautelar.

In casu, a Juíza a quo, apontada como autoridade coatora, 
na  decisão  de  fls.  165/167, considerou o risco evidente que o paciente 
representa à ordem pública para converter o flagrante em preventiva, haja 
vista a expressiva quantidade da droga apreendida indicar, ao menos, um 
tráfico de médio porte com certa organização e constância.

A quantidade da droga apreendida (quase 02 quilogramas 
de substância semelhante à maconha)  com o  paciente denota, à  primeira 
vista e sem prejuízo de um necessário aprofundamento probatório no curso 
da ação penal, uma traficância ao menos de médio porte e com 
potencialidade lesiva considerável, vulnerando também a ordem pública, que 
ficou abalada com a gravidade do crime cometido. 

Quanto, ademais, à gravidade do crime de tráfico de 
droga, demonstrado concretamente no caso pela razoável quantidade de 
droga apreendida, é comezinho a todos os efeitos deletérios que os 
entorpecentes proscritos causam à vida social, notadamente com o 
recrudescimento da violência invariável e umbilicalmente ligada a esse tipo 
de atividade criminosa.

Nesse sentido, não se pode olvidar os efeitos da 
traficância realizada supostamente pelo paciente na ordem social e a 
lesividade inata à sua própria conduta. 

A propósito jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME 
PRATICADO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO 
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PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO 
LEGAL. ART. 44 DA NOVA LEI DE DROGAS. DECLARAÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL PELO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO PELO 
SENADO FEDERAL DA EXECUÇÃO DE PARTE DO ART. 33, 
§ 4º, DA LEI 11.343/06. PERMUTA EM TESE ADMITIDA. 
ART. 44 DO CP. REQUISITOS SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE 
PREENCHIMENTO. GRAVIDADE DA CONDUTA. 
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. (...). 2. Inviável 
acoimar de ilegal o acórdão no ponto em que entendeu 
inviável proceder-se a permuta quando, a despeito do 
preenchimento do requisito objetivo - pena igual ou 
inferior a 4 (quatro) anos de reclusão -, a agente não 
preenchia os subjetivos. 3. A gravidade da conduta 
delituosa perpetrada, dadas as circunstâncias em 
que cometida - introdução de expressiva quantidade 
de substância entorpecente - 70 g (setenta gramas) 
de maconha - dentro de estabelecimento prisional, 
demonstram que, na espécie, a negativa de 
conversão da sanção reclusiva se encontra 
justificada, pois não se mostraria suficiente para a 
prevenção e repressão do delito denunciado. PENA. 
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. MODO FECHADO. 
AVENTADA ILEGALIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA 
PELA CORTE ESTADUAL NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO 
NESSA PARTE. 1. Inviável a apreciação, diretamente por 
esta Corte Superior de Justiça, da questão referente à 
ilegalidade na imposição do regime fechado, tendo em 
vista que essa matéria não foi analisada pelo Tribunal 
impetrado, sob pena de incidir-se na indevida supressão 
de instância. 2. Habeas corpus parcialmente conhecido e, 
nessa extensão, denegado. (STJ, HC 223.054/ES, 
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 03/05/2012, DJe 14/05/2012) grifo 
nosso

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM 
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. QUANTIDADE 
DE DROGAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. 1. De acordo com a reiterada 
jurisprudência da Sexta Turma deste Tribunal, as prisões 
cautelares são medidas de índole excepcional, somente 
podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, 
com base em elementos concretos dos autos, a efetiva 
imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à 
liberdade de locomoção, à luz de um dos fundamentos 
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autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo 
Penal, sob pena de violação do princípio constitucional da 
presunção de não culpabilidade. 2. Não há 
constrangimento ilegal quando apontados elementos 
concretos dos autos ensejadores da necessidade da 
custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em 
razão da gravidade concreta do delito de narcotráfico em 
tese cometido, bem evidenciada pela quantidade de 
drogas apreendidas em poder do paciente - 918,82 g de 
maconha -, circunstância que demonstra a potencialidade 
lesiva da infração noticiada, a justificar a manutenção da 
custódia preventiva. 3. Mostra-se justificada a 
manutenção da custódia cautelar para a garantia da 
ordem pública também para o fim de cassar a reiteração 
criminosa, quando apontados elementos concretos que 
evidenciam a real possibilidade de que o paciente, solto, 
volte a delinquir. 4. Ordem denegada. (STJ, HC 
228.206/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 
19/04/2012, DJe 10/05/2012)

A Juíza também reporta, em sua decisão de fls. 165/166, 
que o paciente, apesar de tecnicamente primário, responde a outro processo 
por roubo, o que fundamenta, em um juízo de natureza cautelar e, portanto, 
de  índole  preventiva  e  assecuratória,  a  presunção  de  que  ele,  se  solto, 
poderá reiterar na prática criminosa, comprometendo a ordem pública.

A reiteração criminosa, principalmente que se dá em delito 
de  natureza grave, é argumento perfeitamente idôneo para se manter a 
custódia cautelar do agente, pois indica uma possível inclinação para a 
prática contumaz de delito e a transgressão rotineira do ordenamento 
jurídico, o que, à  toda evidência, fragiliza a ordem pública, um dos 
fundamentos sobre o qual pode se apoiar uma medida constritiva da 
liberdade.

Assim, ademais, é a jurisprudência:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO EM 
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. 
DELITO PRATICADO DURANTE GOZO DE LIVRAMENTO 
CONDICIONAL. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM 
DENEGADA. Hipótese na qual o paciente, encontrando-se 
no período de prova de livramento condicional, foi preso 
em flagrante pela prática, em tese, de outro crime de 
mesma natureza. Não se vislumbra ilegalidade na decisão 
que indeferiu o benefício da liberdade provisória ao 
paciente, tampouco no acórdão confirmatório da 
segregação, tendo em vista que procedido em 
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conformidade com as exigências legais, atendendo aos 
termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência dominante. 
A reiteração das condutas criminosas, o que denota ser a 
personalidade do réu voltada para a prática delitiva, obsta 
a revogação da medida constritiva. Precedentes. IV. 
Ordem denegada. (STJ, HC 201.331/MG, Rel. 
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado 
em 14/02/2012, DJe 24/02/2012) 

Essa reiteração criminosa, por outro lado, não torna 
recomendável a aplicação ao paciente de qualquer das outras medidas 
cautelares distintas da prisão, tornando necessária a sua custódia cautelar.

Desse modo, apesar das alegadas condições pessoais 
favoráveis do paciente, não se tem como conceder-lhe liberdade provisória, 
uma vez que presentes motivos justificadores suficientes de sua custódia 
preventiva.           

Por todo o exposto, em harmonia com o parecer 
ministerial, conheço e 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 da 
Silva  e Carlos Martins Beltrão Filho. Ausente o Exmo. Sr. Des. Luiz  
Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Paulo Barbosa de Almeida, Procurador 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, 28 de agosto de 2014.

           
       Des. Arnóbio Alves Teodósio

                                                RELATOR


