
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
 
 

A C Ó R D Ã O 

HABEAS  CORPUS Nº  0001913-33.2017.815.0000 –  Vara  de
Entorpecentes da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTE : Emanuel Messias Pereira de Lucena
PACIENTE : Damião Ferreira Martins
        

  
   
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
Art.  33,  caput,  da  Lei  11.343/2006.  Ausência  de
fundamentação  a  respaldar  a  medida  extrema.
Inocorrência.  Decisão  devidamente  motivada  e
justificada. Presença dos pressupostos e requisitos dos
artigos  312  e  313  do  CPP.  Condições  pessoais
favoráveis. Irrelevância.   Ordem denegada.

- In casu, não há falar em falta de fundamentação para
a decretação da prisão preventiva, pois, presentes
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,
bem como decretada com substrato em dados e
reclamos objetivos do caso, impondo-se, notadamente,
em favor da ordem pública, estando, assim, em plena
sintonia com os artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal.

- Outrossim, conforme o entendimento jurisprudencial,
as condições pessoais favoráveis do paciente, a saber,
primariedade, profissão definida e residência fixa, por si
sós, não são suficientes para garantir a concessão da
liberdade provisória, se evidenciadas razões reclamam
a segregação cautelar.



Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados. 

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

RELATÓRIO

Trata-se  de  habeas  corpus,  objetivando  a  expedição  de
alvará de soltura em favor de Damião Ferreira  Martins,  sob a alegação de
sofrer constrangimento ilegal em decorrência de ato do juízo da custódia da
Capital  –  autoridade  apontada  como  coatora  –  que  lhe  decretou  a  prisão
preventiva de forma injustificada.

Alega-se  ainda  na  impetração  que  não  há  indícios
suficientes de autoria para a decretação da constrição cautelar, além do coacto
possuir  condições  pessoais  favoráveis  à  concessão  da  liberdade  provisória
(bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita).

Liminar  por  mim indeferida  na  jurisdição  plantonista  (fls.
34/34v).

Requisitadas  as  informações  de  praxe,  estas  foram,
devidamente, prestadas pela autoridade coatora da Vara de Entorpecentes da
Capital (fls. 40/42).

Neste  grau  de  jurisdição,  o Procurador  de  Justiça,  Dr.
Francisco Sagres Macedo Vieira, manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
48/52). 

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio (Relator)

Preenchidos os pressupostos, conheço do mandamus.

Dos fatos

Segundo consta do auto de prisão em flagrante (fl. 11), na
noite do dia 17.12.2017, uma guarnição da polícia militar realizava rondas na
Comunidade  Portelinha,  nesta  capital,  quando  visualizou  o  indiciado  e  um
indivíduo  de  menor  idade  em  frente  a  um  barraco,  como  se  estivessem
vigiando o local. 

Ao  abordarem os  flagranteados,  os  agentes  estatais  não
encontraram nada em seu poder. Todavia, em busca realizada no barraco por



eles vigiado, foi apreendida a enorme quantidade de entorpecentes, além dos
objetos  e  a  quantia  em  dinheiro  descritos  no  auto  de  apresentação  e
apreensão de fl.  19, razão pela qual os milicianos deram voz de prisão ao
paciente. 

Do mérito

Inicialmente,  sustenta  o  peticionário,  em  suma,  que  o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal devido a falta de fundamentação
idônea da decisão primeva.

 Infrutífera a irresignação defensiva.

Da leitura das informações da autoridade apontada coatora
(fls.  40/42)  e  do  decreto  preventivo  na  audiência  de  custódia  (fls.43/45),
verifica-se  que  o  delito  imputado  ao  paciente  –  art.  33,  caput,  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, dos testemunhos dos milicianos que efetuaram a
prisão  em  flagrante  do  coacto  (fls.  11/12)  e  do  auto  de  apresentação  e
apreensão atestando a expressiva quantidade de droga apreendida (fl. 19),
extraem-se os pressupostos (stricto sensu) relativos à prova da existência do
crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria (art. 312 do CPP). 

Partindo  dessa  premissa,  é  o  que  se  depreende  das
jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e tribunal pátrio:

“HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  (...)  PRISÃO    PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.  ELEMENTOS   CONCRETOS   A
JUSTIFICAR   A  MANUTENÇÃO  DA  MEDIDA.
MOTIVAÇÃO  IDÔNEA.  GARANTIA  DE  APLICAÇÃO  DA
LEI  PENAL.  HABEAS  CORPUS  PARCIALMENTE
CONHECIDO  E,  NESTA  EXTENSÃO,  DENEGADA  A
ORDEM.
1.(omissis)
2. Não é ilegal  a manutenção do encarceramento
provisório  que  se  funda  em dados  concretos  a
indicar  a  necessidade  da  medida  cautelar,
especialmente  em  elementos  extraídos   da
conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando
a   necessidade   da   prisão   para  garantia  da
aplicação da lei penal.



(…) 4.  Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta
extensão, denegada a ordem.
(Ementa  parcial,  HC  348.476/SP,  Rel.  Ministra
MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA
TURMA, DJe 21/03/2016) Destaquei.

“HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA
PRÁTICA,  EM  TESE,  DO  DELITO  DE  TRÁFICO
INTERESTADUAL DE  DROGAS (ART.  33,  CAPUT,
C/C  ART.  40,  INCISO  V,  AMBOS  DA  LEI  N.
11.343/06).  PRISÃO  EM  FLAGRANTE  CONVERTIDA
EM  PREVENTIVA.  PEDIDO  DE  REVOGAÇÃO
INDEFERIDO.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  O  PACIENTE  NÃO
COMETEU  O  CRIME  A  SI  IMPUTADO.  DISCUSSÃO
INCABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. REMÉDIO
CONSTITUCIONAL  NÃO  DESTINADO  À  DISCUSSÃO
PROBATÓRIA.  NÃO  CONHECIMENTO  NO  PONTO.
PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS
DO  ARTIGO  312  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
PENAL.  INDÍCIOS  SUFICIENTES  PARA
SUSTENTAR A IMPUTAÇÃO FEITA AO PACIENTE.
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA
DA  ORDEM  PÚBLICA  E  CONVENIÊNCIA  DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL.(...) ORDEM CONHECIDA
EM PARTE E DENEGADA.   
(...)
2.  Sempre  que  restarem  presentes  prova  da
materialidade e  indícios  de  autoria,  o  juiz  está
autorizado  a  manter  o  réu  segregado,  para,
dentre  outras  finalidades,  assegurar  a  garantia
da ordem pública e aplicação da lei  penal  (art.
312 do Código de Processo Penal).
3. Inexiste ilegalidade na prisão quando a autoridade
dita  como  coatora  explicita  suficiente  e
fundamentadamente as razões fáticas e jurídicas pelas
quais  determina  ou  mantém  a  prisão  preventiva.
(Ementa parcial, TJSC, Habeas Corpus (Criminal)
n. 4018345-44.2016.8.24.0000, de Joaçaba, rel.
Des.  Paulo  Roberto  Sartorato,  j.  31-01-2017).
Negritei.

Dessa forma,  a  repercussão social  e  a  periculosidade do
paciente, em crimes dessa espécie, provocam protestos e consternação social,
denotando  assim,  a  necessidade  de  sua  custódia  cautelar,  para  abrigar  a
ordem pública.

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  do  crime,  vez  que  os  fatos



expostos  nos  autos  bem  demonstram  a  extrema  gravidade  do  delito
perpetrado (tráfico 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
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.

Por outro aspecto, 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 da custódia.
Conforme 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.

A propósito, espreite-se o seguinte julgado:

“(...) Ademais, esta Corte  já  afirmou  que em matéria
de prisão cautelar,  deve ser observado  o princípio da
confiança  no  juiz  do  processo,  uma  vez  que  está
presente no local onde o crime é cometido e conhece
as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor
pode  avaliar  a  necessidade  da   decretação   e
manutenção  da  segregação  cautelar.” (Ementa
parcial,  RHC  73.206/ES,  Rel.  Ministro  FELIX
FISCHER,  QUINTA  TURMA,  DJe  26/09/2016)
Destaquei.

Assim, 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.



Ponto outro, 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:

“...  Condições  pessoais  favoráveis,  tais  como
primariedade,  ocupação  lícita  e  residência  fixa,  não
têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação
da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis
a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar,
o  que  ocorre  na  hipótese.” (Ementa  parcial,  HC
373.649/SP,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,
QUINTA TURMA, DJe 01/02/2017)

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

É como voto. 

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara
Criminal, dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator,  Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de
Desembargador) e João Benedito da Silva.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  José
Roseno Neto, Procurador de Justiça.

 
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, 15 de março de 2018.

Des. Arnóbio Alves Teodósio
Relator


