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HABEAS  CORPUS.  CRIME  DE  TRÁFICO
ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES,  EM  TESE.
PRISÃO  PREVENTIVA.  DECRETAÇÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE
TRANCAMENTO  DO  INQUÉRITO  POLICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA.
MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS  DA
PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO.
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS.
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

A alegação  de  nulidade  restou  afastada  diante
das  informações  prestadas  pela  autoridade
apontada como coatora.

A limitada via do writ é incompatível com a análise
probatória,  uma  vez  que  exige  um  exame
aprofundado e valorativo da prova dos autos, não
permitido em sede de Habeas Corpus.

Com a superveniência da Lei nº 12.403/2011, a
prisão preventiva, mais do que nunca, passou a
ser  a  exceção  da  exceção  (extrema  ratio  da
ultima ratio),  ou seja, impõe-se ao juiz antes de
decretá-la, verificar se o acusado faz jus a uma ou
mais medidas cautelares diversas da prisão. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C  O  R  D  A a Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM, E,
NESTA  PARTE,  CONCEDER,  COM  APLICAÇÃO  DE  MEDIDAS
CAUTELARES  PREVISTAS  NO  ART.  319  DO  CPP: A)   NÃO  INGERIR
BEBIDAS  ALCOÓLICAS;  B)  NÃO  FREQUENTAR  BARES  E  CASAS  DE
TOLERÂNCIA; C) RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO ÀS 22H00MIN
E PERMANECER RECOLHIDO  NOS DIAS DE FOLGA D) APRESENTAR-SE
EM JUÍZO TODO ÚLTIMO DIA DE CADA MÊS,  OU NO PRIMEIRO ÚTIL
POSTERIOR,  SE  FERIADO,  PARA JUSTIFICAR  SUAS  ATIVIDADES;  E)
COMPARECER  A  TODOS  OS  ATOS  DO  PROCESSO,  MANTENDO
ATUALIZADOS OS ENDEREÇOS RESIDENCIAIS  E DE TRABALHO E F)
ENTREGAR  O  PASSAPORTE  AO  JUÍZO  PELO  PACIENTE  WAGNER
PEREIRA CONSTANTINO.

RELATÓRIO

Trata-se de  habeas corpus,  com pedido de liminar,  impetrado

pelo  Bel. Igor  Diego  Amorim  Marinho em  favor  de  Wagner  Pereira

Constantino e Josivan Braz da Silva apontando, como autoridade coatora, o

Juízo  da  2ª  Vara  da  comarca  de  Mamanguape,  e  alegando,  em  síntese,

ausência de fundamentação do decreto preventivo em dados concretos.

Aduz o impetrante que os pacientes foram flagrados por policiais

na cidade de Baía da Traição, tendo que sido encontrada na posse de Josivan

crack (peso líquido de 2,74g) e a quantia de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e

dois reais) e, em poder de Wagner foi encontrada a substância conhecida por

maconha (peso líquido de 5g) e a quantia de R$ 68,80, razão pela qual foi dada

voz de prisão.

Aponta,  ainda,  nulidade  da  decisão  que  indeferiu  o  pedido  de

revogação da prisão cautelar em razão de ausência do parecer do Ministério

Desembargador João Benedito da Silva
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Público.

Postula, também, o trancamento do inquérito policial, devendo ser

instaurado termo circunstanciado de ocorrência, haja vista se tratar de posse

de substância entorpecente.

Subsidiariamente,  postula  a  aplicação  das  medidas  cautelares

previstas nos arts. 282 e 319 do CPP.

Ao  final,  pugna  pelo  deferimento  da  liminar  para  que  seja

expedido alvará de soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (fls. 61/61v) 

Requeridas  informações  à  autoridade  coatora  (fls.  66/67),  esta

informou que, pelas circunstâncias do fato, foi convertida a prisão em flagrante

em preventiva dos acusados, em razão da natureza da apreensão, quantidade

e forma de acondicionamento, assim como a confissão parcial, sugerem que os

indiciados  possuíam droga  com intenção  de  comercializar,  sendo,  portanto,

necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública.

Relatou que, ofertado pedido de revogação, a prisão cautelar foi

mantida pela permanência de seus fundamentos.

O douto Procurador de Justiça, Joaci Juvino da Costa Silva, em

seu parecer (fls. 70/73), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. 

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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Como visto acima, a pretensão do impetrante,  liminarmente,  no

presente writ, é de ver cessado o constrangimento que sofrem os pacientes em

razão  da  ausência  de  fundamentação  do  decreto  preventivo  em  dados

concretos. 

Aponta,  ainda,  nulidade  da  decisão  que  indeferiu  o  pedido  de

revogação da prisão cautelar em razão de ausência do parecer do Ministério

Público.

Postula, também, o trancamento do inquérito policial, devendo ser

instaurado termo circunstanciado de ocorrência, haja vista tratarem de usuário

de droga.

Subsidiariamente,  postula  a  aplicação  das  medidas  cautelares

previstas nos arts. 282 e 319 do CPP.

Pois bem. Não prospera a alegação de nulidade da decisão que

indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, pois, conforme informações

prestadas  pela  autoridade  coatora,  o  Ministério  Público  se  manifestou  pela

denegação  do  pedido  (fls.  66/67),  não  havendo  a  omissão  apontada  pelo

impetrante.

O pleito de trancamento do inquérito policial, sob o fundamento

de que deve ser instaurado termo circunstanciado de ocorrência, haja vista se

tratar  de  usuários  de  droga,  demanda  análise  de  provas,  o  que  não  é

compatível com a limitada via do writ.

Ao seu turno, registre-se, que a prisão preventiva constitui medida

extrema que implica sacrifício à liberdade individual, concebida com cautela à

luz do princípio constitucional da presunção de inocência, devendo se fundar

em razões que demonstrem a existência de motivos sólidos, suscetíveis de

Desembargador João Benedito da Silva
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autorizar sua imposição.

É assente o entendimento de que o princípio da presunção de

inocência  não  colide  e  tampouco  elide  a  hipótese  de  segregação  cautelar,

quando esta estiver suficientemente fundamentada.

Não  obstante,  por  ocasião  da  análise  da  medida  liminar

requestada,  tenha  sido  entendido  estar  a  prisão  preventiva  dos  pacientes

aparentemente justificada na garantia da ordem pública, melhor analisando

os  autos,  verifico  que,  em  verdade,  mostra-se  mais  adequada  ao  caso  a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando  o  caderno  processual,  verifica-se  que,  à  luz  do

artigo 282, II do CPP, a aplicação de medida cautelar mostra-se adequável à

gravidade do crime a ele imputado (arts. 33 da Lei n. 11.343/06). Ademais, os

réus são primários e possuem domicílio certo, como se vê às fls. 19 e 34.

Assim, nesse instante, vislumbra-se a necessidade de adoção de

medidas cautelares outras que se apresentam mais adequadas ao caso do que

a  prisão  preventiva,  e  que  terão  o  condão  de  resguardar  o  interesse  da

sociedade na entrega da prestação jurisdicional, mediante a prolação de uma

sentença, sem burlar ao seu cumprimento, caso seja condenatória.

Portanto, em não  se mostrando proporcional a prisão preventiva,

essas medidas e restrições ajustam-se,  com integral  efetividade,  ao caso

concreto,  bem como se adequam às circunstâncias do ilícito,   revelando-se

postura  que,  num  juízo  de  proporcionalidade,  resguarda  os  interesses  da

sociedade e também do paciente.

Nessa  senda,  com  supedâneo  no  art.  310,  inciso  III  do  CPP,

revogo  a  prisão  preventiva  dos  pacientes  substituindo-a  por  medidas

Desembargador João Benedito da Silva
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cautelares, mediante  assinatura  de  termo  de  compromisso  de  seu

cumprimento,  advertindo-lhes  que  o  descumprimento  injustificado  das

mesmas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva,  nos

termos do artigo 282, §§ 4º e 5º c/c artigo 312, parágrafo único, ambos do

Código de Processo Penal.

Forte  em  tais  razões,  em  atenção  ao  binômio  necessidade-

adequação,  bem como com fundamento  nos arts.  282,  §1º  e  319 do CPP,

concedo a ordem para substituir a prisão preventiva dantes decretada, pelas

seguintes  medidas  cautelares  diversas  da  prisão  em  favor  dos  pacientes

Wagner Pereira Constantino e Josivan Braz da Silva: a)  não ingerir bebidas

alcoólicas;  b)  não  frequentar  bares  e  casas  de  tolerância;  c)  recolhimento

domiciliar noturno às 22h00min e permanecer recolhido  nos dias de folga  d)

apresentar-se  em  Juízo  todo  último  dia  de  cada  mês,  ou  no  primeiro  útil

posterior, se feriado, para justificar suas atividades; e) comparecer a todos os

atos  do  processo,  mantendo  atualizados  os  endereços  residenciais  e  de

trabalho e  f)  entregar  o  passaporte  ao  juízo  pelo  paciente  Wagner  Pereira

Constantino.

Tudo  isso  com  a  necessária  advertência  de  que  o

descumprimento de qualquer dessas medidas ensejará a sua revogação, com

consequente imposição de prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º, c/c

art. 312, parágrafo único, ambos do CPP.

Firme em tais razões,  CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

impetrada,  com  aplicação  de  medidas  cautelares  diversas  da  prisão

supramencionadas. 

Expeça-se alvará de soltura clausulado, salvo se por outro motivo

devam os pacientes permanecerem preso. Oficie-se.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores   João

Benedito  da  Silva,  relator  ,  e  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos.  Presente  à

sessão o Excelentíssimo Senhor  Joaci Juvino da Costa Silva, Procurador de

Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 20

(vinte) dias do mês de março do ano de 2018.

                     Des. João Benedito da Silva

                               R E L A T O R

 

Desembargador João Benedito da Silva


