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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C O R D Ã O

HABEAS CORPUS Nº 2006984-84.2014.815.0000  –  6ª  Vara  da 
Comarca de Patos

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
IMPETRANTE : Antônio Bernardo Nunes Filho
PACIENTE : Thiago Siqueira Costa

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS  e 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Arts. 33 e 35 
da Lei 11.343/06. Prisão  preventiva. Pretensa 
análise  pormenorizada  do  acervo  probatório. 
Impossibilidade.  Impropriedade  da  via  eleita. 
Ausência de fundamentação a respaldar a medida 
extrema. Inocorrência. Presença dos pressupostos 
e requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. 
Condições  pessoais  favoráveis.  Irrelevância. 
Denegação da ordem.

-   A estreita via do habeas corpus não é a 
adequada para se discutir a participação do 
paciente no crime  de  associação  para  o  tráfico, 
tendo em vista que tal análise demandaria dilação 
fático-probatória, o que é impossível nesta sede. 

-  Existindo prova da materialidade e indícios 
suficientes de autoria, e restando a decisão 
questionada fundamentada em dados e reclamos 
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objetivos do caso, notadamente, no fato de o réu 
encontrar-se foragido, está a prisão preventiva em 
plena sintonia com os artigos 312 e 313 do Código 
de Processo Penal, porquanto justificada, 
especialmente, para assegurar a aplicação da lei 
penal  e  por  conveniência  da  instrução  criminal. 
Assim, não há que se falar em constrangimento 
ilegal a ser sanado pela via mandamental. 

− In casu, a considerável quantidade de droga 
apreendida e os indícios de que ele traficava 
associado a outros agentes revelam a gravidade 
em concreto de sua conduta, aspecto do crime que 
justifica a decretação da prisão preventiva para 
salvaguardar a ordem pública.

− Incabível  condicionar  a  apresentação  do 
acusado à Justiça ao seu recolhimento a presídio 
de  sua  preferência,  até  porque  o  processo  de 
conhecimento ainda está em curso e, além disso, 
inadmissível  que  o  Poder  Judiciário  transija  com 
denunciados.

− 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 
manter a sua segregação cautelar. 

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.

Trata-se  de  habeas  corpus,  com  pedido  de  liminar, 
impetrado  pelo advogado,  Antônio  Bernardo  Nunes  Filho, em favor  de 
Thiago Siqueira Costa, que se encontra com prisão preventiva decretada 
pela  Exma.  Juíza  de  Direito  da  6ª  Vara  da  Comarca  de  Patos –  ora 
apontada como autoridade coatora – acusado, em tese, da prática dos 
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crimes de tráfico e associação para o tráfico, tipificados no art. 33 e 35 da 
Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente  detém 
decreto de prisão preventiva e peticionou nos autos principais a intenção 
de  se  apresentar.  Contudo,  requereu  a  d.  autoridade  coatora  que  sua 
segregação  fosse  efetivada  no  Presídio  de  Segurança  Máxima  Romero 
Nóbrega, com sede na cidade de Patos, onde reside e possui familiares e 
ela indeferiu o pleito.

Ao final, aduz que o coacto nunca foi encontrado com 
drogas  ou  com  armas,  que  possui  condições  pessoais  favoráveis  à 
concessão da ordem e ausência de fundamentação do decreto constritor. 
Requer  o  deferimento  da  liminar  para  “determinar  a  apresentação  do 
paciente,  devendo  ele  cumprir  sua  pena  provisória  e  ou  cautelar  no 
Presídio de Segurança Máxima Romero da Nóbrega” (fl. 12), em face do 
indeferimento ter sido realizado de forma genérica. No mérito, pugna pela 
concessão da ordem, confirmando a liminar. 

Juntou aos autos os documentos de fls. 22/52v.

Liminar indeferida (fls. 56/56v).

A indigitada autoridade coatora prestou informações às 
fls. 66/67.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela 
insigne Procuradora de Justiça, Dr. Paulo Barbosa de Almeida, manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 71/72).

É o relatório.

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

Extrai-se  dos  autos,  em  suma,  que  no  dia  08  de 
novembro de 2013, em uma festa realizada no interior da Universidade 
Estadual  da  Paraíba  (UEPB),  intitulada  “Zumbie  Walk”,  policiais  civis 
localizaram  no  banheiro  masculino  do  evento  02  (dois)  embrulhos  de 
plástico  contendo  cocaína.  Consta  que  os  milicianos  obtiveram  a 
informação  de  que  a  substância   entorpecente  encontrada  teria  sido 
comercializada pelo denunciado Thiago Siqueira Costa. 

A partir deste momento, iniciou-se uma investigação na 
qual se concluiu que o paciente era um dos responsáveis por trazer drogas 
de  outros  municípios  para  cidade  de  Patos,  comercializando  os 
entorpecentes com revendedores e usuários. 
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Depreende-se,  ainda,  que  o  tráfico  de  drogas  era 
inserido na referida cidade através de três núcleos de venda de drogas, 
sendo  um  deles  comandado  pelo  coacto,  que  orquestrava  de  forma 
perene, as ações desta associação criminosa, tendo, inclusive, um poderio 
econômico incompatível com a sua renda.

Em razão disso, a eminente Juíza de Direito da 6ª Vara 
da  Comarca de Patos, Dra. Anna Maria do Socorro Hilário Lacerda Felinto, 
entendendo presentes os pressupostos e requisitos necessários, indeferiu 
o pedido de liberdade provisória e converteu a prisão temporária  do ora 
paciente, em preventiva (fls.51/52). 

De início, quanto à tese levantada pelo impetrante sobre 
a não configuração dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, digo 
apenas que se trata 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.

Ora, analisar se estão presentes todas as elementares 
requeridas para a configuração dos crimes exige uma análise profunda da 
prova angariada, o que se revela impossível,  devendo ser reservada ao 
processo-crime, após a devida instrução. 

Ademais, na instrução criminal, sob as garantias do 
devido processo legal, as matérias poderão ser amplamente discutidas, 
com a realização das provas que entender a defesa como necessárias ao 
deslinde da questão, não sendo o habeas corpus meio idôneo para tal 
apreciação. 

Nesse norte:

EMENTA: HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA 
DE FOGO DE USO RESTRITO - NEGATIVA DE 
AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - REVOGAÇÃO DA 
CUSTÓDIA PREVENTIVA - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS 
MEDIDAS CAUTELARES - POSSIBILIDADE - 
INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITUOSA ALIADA À 
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES - ORDEM 
CONCEDIDA. 
- A alegação de negativa de autoria demanda 
aprofundado exame de provas, o que é inviável na 
estreita via do habeas corpus. ...”
(TJMG, Habeas Corpus   1.0000.13.033020-2/000, 
Relator(a): Des.(a) Feital Leite (JD Convocado) , 
4ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em 
25/06/2013,  publicação  da  súmula  em 
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03/07/2013) 

Pois  bem,  da  leitura  das  informações  da  autoridade 
apontada  coatora  (fls.  66/67)  e  do  decreto  preventivo  (fls.  51/52), 
verifica-se que o delito imputado ao réu na denúncia – art. 33 e 35 da Lei 
11.343/2006  - preenche a condição de admissibilidade do art. 313, inciso 
I, do CPP, qual seja, crime doloso punido com pena privativa de liberdade 
máxima superior a quatro anos, como também se constata a existência do 
que poderia se chamar de  fumus delicti, ou seja, a aparência do delito, 
verdadeira pilastra da decretação da medida acautelatória, equivalente ao 
fumus boni juris de todo o processo cautelar.

Ademais, a materialidade dos delitos apurados, restou 
devidamente comprovada  através do auto de apresentação e apreensão 
da droga e o laudo de constatação sendo, portanto,  provas suficientes, 
pelo menos neste instante. Há, também, fortes indícios de que o acusado 
estava participando ativamente de uma operação de comércio de grande 
quantidade de entorpecentes na cidade de Patos.

Portando,  estão presentes indícios de que o  paciente 
possui relação de autoria com o fato delituoso que lhe está sendo 
imputado, valer dizer, os delitos de tráfico de drogas e associação para o 
tráfico, de sorte que a prisão preventiva satisfaz  perfeitamente os 
pressupostos e requisitos necessários.

In casu, a Juíza a quo, apontada como autoridade 
coatora, considerou o risco evidente que o  paciente representa à ordem 
pública para decretar a prisão preventiva, uma vez que a quantidade da 
droga apreendida  e  as  informações  contidas  nos  autos,  denotam, à 
primeira vista e sem prejuízo de um necessário aprofundamento 
probatório no curso da ação penal, uma traficância de grande porte e com 
potencialidade lesiva considerável, vulnerando, dessa forma, também a 
ordem pública, que ficou abalada com a gravidade do crime cometido. 

Partindo dessa premissa, é o que se depreende da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 
FUNDAMENTAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2. Os     indícios     da   
autoria     e     da     materialidade     do     crime,     quando   
acompanhados     da     necessidade     de     se     garantir     a   
ordem     pública     e     de     assegurar     a     aplicação     da     lei,     e   
sendo     conveniente     para     a     instrução     criminal,   
constituem     motivos     suficientes     para     a     prisão   
preventiva. 3. As condições pessoais favoráveis do 
paciente, como a residência fixa e a ocupação lícita, 
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não são suficientes para afastar a necessidade da 
custódia provisória. 4. A fundamentação da decisão 
que decreta a prisão preventiva não precisa ser 
exaustiva, bastando que sejam analisados, ainda que 
de forma sucinta, os requisitos justificadores da 
segregação cautelar. Precedentes. 5. Ordem de habeas 
corpus a que se nega provimento.”  ( HC 86605/SP, 
STF, 2ª Turma, Rel. Gilmar Mendes, DJ 
10/03/2006) Destaquei.

Por outro lado, a garantia da ordem pública 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 da Suprema Corte:

“... 3. Se as circunstâncias concretas da prática do 
crime indicam o envolvimento significativo do 
agente com o tráfico de drogas e, por 
conseguinte, a periculosidade e o risco de 
reiteração delitiva, está justificada decretação ou 
a manutenção da prisão cautelar para resguardar 
a ordem pública, desde que igualmente presentes 
boas provas da materialidade e da autoria. (...)” 
(Ementa parcial, STF, HC 104502, Relator(a): 
Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 
27/11/2012) Negritei.

Por essas razões, a constrição do paciente se mostra 
imprescindível para o resguardo da ordem pública porquanto há 
indicativos suficientes de autoria e provas da existência dos crimes, vez 
que os fatos expostos nos autos bem demonstram a extrema gravidade 
dos delitos perpetrados (art. 33 e 35 da Lei de Drogas).

Assim, a manutenção do cárcere resta justificada pela 
exigência de manutenção da ordem pública, evitando-se a ocorrência de 
novos fatos criminosos; protegendo o meio social; garantindo a 
credibilidade da justiça; e, ainda, preservando a produção de prova 
processual.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça:

“... 4.  A necessidade da segregação cautelar se 
encontra fundamentada na participação do 
paciente no tráfico de entorpecentes, diante das 
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circunstâncias da prisão e dos entorpecentes 
apreendidos (12 porções de cocaína), além de 
quantia em dinheiro, tudo a evidenciar dedicação 
à vida delituosa, alicerce suficiente para a 
motivação da garantia da ordem pública.  (...)”
(Ementa parcial, HC  290.371/SP, Rel. Ministro 
MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJe 
30/05/2014) Destaquei.

Em relação ao argumento de que o decreto de prisão 
preventiva foi contraditório ao relaxar a prisão temporária do paciente em 
24/04/2014,  expedindo  o  alvará  de  soltura,  e,  logo  em  seguida 
indeferindo  o  pleito  de  relaxamento  da  prisão,  em  27/05/2014,  não 
encontra respaldo nos autos.

Observa-se que a magistrada de primeiro grau, relaxou 
a prisão temporária do coacto em virtude do exaurimento do prazo sem o 
pedido  de  sua  prorrogação.  Posteriormente,  a  autoridade  policial 
representou  pela  prisão  preventiva  do  réu,  que  foi  decretada  em 
29/04/2014,  para  assegurar  a  conveniência  da  instrução  criminal  e 
garantir a ordem pública (fls. 51/52v).

Desta forma, não há que se falar em constrangimento 
ilegal, pois, da valoração dos elementos informativos probantes contidos 
nos autos, verifica-se a presença dos requisitos legais justificadores da 
prisão preventiva e sua manutenção. 

Ponto  outro,  a  alegação  de  que  o  paciente  deseja 
apresentar-se à justiça para que o processo se desenvolva de forma mais 
rápida, sob a condição, de ser recolhido na Comarca de Patos, no Presídio 
de Segurança Máxima Romero Nóbrega - onde reside e possui familiares, 
não merece ser acolhida.

Referido pleito foi requerido à autoridade coatora, que 
em sua decisão de fls. 24/25 justificou:

“não  cabe  ao  Poder  Judiciário  transigir  com 
denunciados acerca do local  de  cumprimento  de sua 
segregação, sendo que a sua transferência ao presídio  
da  Capital  se  deu  em  função  do  alto  grau  de  
reprovabilidade  dos  ilicitos  em  que  o  mesmo  se 
encontra  denunciado,  sendo  necessária  sua  
manutenção  naquele  ergástulo,  tendo  em  vista  a  
necessidade  de  se  preservar  a  ordem  pública  e  o  
interesse  público,  não  podendo  o  interesse  do  
particular  se  sobrepor  ao  da  sociedade,  motivo  pelo  
qual, indefiro o pedido.”
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Assim, como bem salientou a juíza primeva, inexiste no 
nosso  ordenamento  jurídico  qualquer  permissivo  para  que  o  Poder 
Judiciário transija com denunciado sobre o local de cumprimento de sua 
prisão  cautelar,  não  podendo o  interesse  particular  se  sobrepor  ao  da 
sociedade.

Ademais, preceitua o § 3º do art. 86 da LEP: 

“Art.  86.  As  penas  privativas  de  liberdade  aplicadas  
pela  Justiça  de  uma  Unidade  Federativa  podem  ser  
executadas em outra     unidade, em estabelecimento  
local ou da União.
§ 3o Caberá ao  juiz  competente,  a  requerimento  da  
autoridade  administrativa  definir  o  estabelecimento  
prisional adequado para abrigar o preso provisório ou  
condenado,  em  atenção  ao  regime  e  aos  requisitos  
estabelecidos. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003)”

Desta  forma,  os  fundamentos  invocados  na  referida 
decisão permanecem inalterados, na medida em que o paciente tomou 
rumo ignorado logo após a prática delitiva encontrando-se foragido, além 
de que cabe ao juiz competente, uma vez que está mais próximo dos 
fatos, definir qual o estabelecimento prisional adequado de acordo com o 
§ 3º do art. 86 da LEP. 

Registro que a prisão temporária do paciente se deu no 
presídio  da Capital,  devido  ao  alto  grau de reprovabilidade dos  ilícitos 
praticados  pelo  paciente,  como  também,  consta  nas  informações 
prestadas  pela  autoridade  coatora  (fls.  66/67)  que  o  coacto  mantinha 
contato  telefônico  com  alguns  presidiários  recolhidos  na  Penitenciária 
“Romero Nóbrega”.

Acrescento,  ainda,  que qualquer  discussão a respeito 
do local de segregação do paciente deve ser feita após o seu recolhimento 
perante o juiz da Execução Penal.

Por  fim, quanto às supostas condições pessoais do 
paciente, é pacífico na doutrina e jurisprudência que as mesmas não 
obstam sua segregação provisória, nem pode servir de atalho para a 
obtenção automática de um benefício, desde que essa se manifeste 
necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. 
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
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PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO 
PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS 
AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO 
DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
(...)
2. A necessidade da segregação cautelar se encontra 
fundamentada na garantia da ordem pública, 
decorrente da periculosidade do paciente, caracterizada 
pela reiteração de prática delituosa.
3. O     Superior     Tribunal     de     Justiça,     em     orientação   
uníssona,     entende     que     persistindo     os     requisitos   
autorizadores     da     segregação     cautelar     (art.     312,   
CPP),     é     despiciendo     o     paciente     possuir     condições   
pessoais     favoráveis  .  
(…).” (STJ - HC 275.194/PR, Rel. Ministro Moura 
Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, 
DJe 30/09/2013). Destaques nossos.

 Desse modo, em consonância com o parecer 
ministerial, CONHEÇO E DENEGO A ORDEM pleiteada.

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 Excelentíssimo Senhor 
Doutor José Roseno Neto, 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, 02 de 
setembro de 2014.

     

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                   RELATOR


