
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 446.854 - MG (2018/0093868-9)
  

RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
IMPETRANTE : ANTÔNIO VELLOSO NETO E OUTROS
ADVOGADOS : ANTÔNIO VELLOSO NETO  - MG042900 
   RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO  - DF002221A
   LEONARDO TELLES VORCARO CHAVES  - MG131857 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PACIENTE  : DANIEL BADARO GUERRA (PRESO)

EMENTA

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. 
TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA: CANNABIS SATIVA L - THC. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO: VIA INVIÁVEL. 
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO. 
PERICULUM LIBERTATIS. IMPRESCINDIBILIDADE DA 
SEGREGAÇÃO CAUTELAR INOCORRENTE. OUTRAS 
MEDIDAS CAUTELARES: PERTINÊNCIA. PRECEDENTES DO 
STJ E DO STF. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, 
DE OFÍCIO. 

1. Segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – 
STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, não se deve 
conhecer de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Todavia, 
considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do 
feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que 
justifique a concessão da ordem de ofício.

2. O habeas corpus não é a via adequada para desclassificação do 
tráfico para o delito de porte de substância para uso próprio, pois tal 
questão demanda exame fático-probatório, incompatível com o 
remédio eleito, ação constitucional de rito célere e de cognição 
sumária.

3. O  Superior Tribunal de Justiça firmou diretriz segundo a qual, 
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se 
verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando 
evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o 
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do 
Código de Processo Penal – CPP, com realce ao critério da 
imprescindibilidade da medida de segregação, tendo em vista a 
possibilidade de imposição judicial de outras medidas cautelares, em 
substituição ( art. 319).

4. Muito embora não seja equivocada a argumentação judicial em 
apontar a gravidade do crime de tráfico de drogas e os malefícios 
gerados à sociedade como um todo, não pode o magistrado 
exonerar-se do dever de indicar circunstâncias específicas do caso 
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examinado que amparem o prognóstico de que o investigado ou réu 
voltará a delinquir ou que irá perturbar a instrução ou mesmo 
furtar-se à aplicação da lei penal. É insuficiente, assim, invocar a 
modalidade criminosa atribuída àquele, sob pena de se 
institucionalizar a prisão preventiva obrigatória, automática, 
decorrente da prática de todo crime de mesma natureza e, por 
conseguinte, ferir a presunção de não culpabilidade e a 
excepcionalidade da prisão cautelar (HC 419.560/SP, Rel. Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
07/12/2017, DJe 15/12/2017).

5. Na hipótese vertente,  não se pode considerar que esteja 
adequadamente demonstrada a imprescindibilidade da segregação 
cautelar; tampouco se percebe que o paciente esteja a evidenciar 
notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, para além 
daquela perturbação que é ínsita de qualquer crime; perturbação sem a 
qual, com efeito, a conduta nem delito seria. O relatório da autoridade 
policial e a denúncia ofertada não apontaram sequer indícios de vínculo 
do acusado  a organização criminosa, tanto que a peça vestibular 
indica apenas o art. 33 da Lei 11.343/2006.

6. A quantidade da droga apreendida é, de fato, um dos aspectos que 
balizam a aferição do periculum libertatis, mas não é o único. A 
respeito disso, colhem-se diversos julgados recentes, de ambas as 
turmas especializadas em direito penal, dos quais se depreende que 
determinadas quantidades de drogas ilícitas, ainda que não possam ser 
consideradas inexpressivas, não autorizam, isoladamente, a conclusão 
de que a liberdade do réu representa grave risco à ordem pública. 
Precedentes do STJ.

7. De fato, o modus operandi do agente e seu comportamento, antes 
e depois do possível delito, devem ser analisados de forma completa, 
seja para identificar os aspectos que evidenciam o periculum 
libertatis, e recomendam a segregação cautelar, seja para identificar 
aqueles que atenuam o receio quanto à sua liberdade provisória, como 
no caso destes autos.

8. Embora não sejam garantidoras de eventual direito à liberdade 
provisória, condições subjetivas favoráveis do paciente merecem ser 
devidamente valoradas, caso não tenha sido demonstrada a real 
indispensabilidade da medida constritiva. Precedentes da Corte.

9. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício,  a 
fim de substituir a prisão preventiva do paciente por outras medidas 
cautelares (CPP, art. 319), a saber: a) comparecer mensalmente ao 
Juízo processante, para informar e justificar suas atividades 
profissionais; b) não manter contato com outros investigados na 
medida cautelar noticiada e ações penais dela decorrentes; c) não se 
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ausentar do Estado de Minas Gerais sem autorização judicial; d) 
recolhimento domiciliar no período noturno (22h às 6h); e) 
recolhimento judicial do passaporte respectivo. Incidência do art. 181, 
§ 4º do R.I. STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,  
prosseguindo no julgamento, após o sobrestamento do feito por indicação do Sr. Ministro 
Relator, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por empate 
na votação, não conhecer do pedido e conceder "Habeas Corpus" de ofício, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que lavrará o acórdão. Votou com o Sr. 
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.  Os Srs. Ministros Joel 
Ilan Paciornik e Jorge Mussi não conheceram do pedido. Impedido o Sr. Ministro Felix 
Fischer.

Brasília (DF), 26 de junho de 2018(Data do Julgamento)

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator para Acórdão

Documento: 1729055 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 29/06/2018 Página  3 de 5



 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 446.854 - MG (2018/0093868-9)
RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
IMPETRANTE : ANTÔNIO VELLOSO NETO E OUTROS
ADVOGADOS : ANTÔNIO VELLOSO NETO  - MG042900 
   RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO  - DF002221A
   LEONARDO TELLES VORCARO CHAVES  - MG131857 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PACIENTE  : DANIEL BADARO GUERRA (PRESO)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK (Relator): 

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido 

liminar, impetrado em benefício de DANIEL BADARO GUERRA, contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.18.015584-8/000).

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 5/2/2018 por 

ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 

(tráfico de entorpecentes). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva.

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de 

origem, o qual denegou a ordem em acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGA - NEGATIVA 
DE AUTORIA - ANÁLISE - INVIABILIDADE - VIA INADEQUADA - 
DELONGA NA CONVERSÃO DO FLAGRANTE - MERA 
IRREGULARIDADE - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO 
FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A 
NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - SUGESTIVA 
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA - PRESENÇA DOS 
REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - 
CONCESSÃO DO WRIT POR PRESUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - 
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - A PRIMARIEDADE POR 
SI SÓ NÃO VIABILIZA A SOLTURA DO PACIENTE - PRINCÍPIO DA 
INOCÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM 
DENEGADA. 1. Inviável é a discussão acerca da matéria fática 
probatória na via estreita do Habeas-Corpus de cognição e instrução 
sumárias. 2. A delonga na conversão da prisão em flagrante em 
preventiva constitui mera irregularidade. 3. Verificando-se a presença dos 
pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar 
mantém-se esta sob os auspícios da garantia da ordem pública. 4. 
Havendo indícios de autoria e de materialidade, apreendendo-se 
sugestiva quantidade e variedade de droga, presente está o pressuposto 
da ordem pública, sendo a prisão medida que se impõe. 5. Incabível é a 
concessão do writ por presunção. 6. Incabível é a substituição da prisão 
por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282, § 6º do CPP e 
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presentes estando os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal 
associados à gravidade do delito, inadequadas são tais medidas. 7. As 
condições de primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência 
fixa por si só não viabiliza a soltura do paciente. 8. O princípio da 
inocência não alcança os institutos do Direito Processual. 9. Ordem 
denegada (fl. 458).

No presente mandamus, alega que o decreto prisional carece de 

fundamentação idônea, uma vez que pautado exclusivamente na gravidade abstrata do 

delito. Aduz ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, 

ressalta as condições pessoais do paciente e afirma que os entorpecentes apreendidos 

eram destinados ao consumo próprio. 

Sustenta a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas. 

Argumenta que, em caso de condenação, o regime inicial para o cumprimento da 

reprimenda será diverso do fechado. Desse modo, pondera que a manutenção da 

prisão cautelar seria desproporcionalmente severa.

Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela revogação da prisão 

preventiva para que o paciente possa responder em liberdade à ação penal, se for o 

caso com aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do 

Código de Processo Penal.

Liminar indeferida (fls. 501/503). Informações prestadas (fls. 510/590 e 

592/635). O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus 

e, se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 638/642).

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 446.854 - MG (2018/0093868-9)

VOTO VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK (Relator): 

Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a 

impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do 

Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. 

Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito 

para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão 

da ordem de ofício.

Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da custódia 

cautelar do paciente.

Preliminarmente, cumpre ressaltar que o habeas corpus não é a via 

adequada para desclassificação para o delito de porte de substância para uso próprio, 

questões estas que demandam exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, 

ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Confira-se, nesse sentido:

HABEAS  CORPUS.  ART.  33  DA LEI N. 11.343/2006 E 
ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003.  1.  TESE  DE  QUE  AS  DROGAS SE 
DESTINAVAM AO CONSUMO PRÓPRIO.  IMPROPRIEDADE  DA  VIA  
ELEITA.  REVOLVIMENTO  DE  /FATOS E PROVAS.  2.  EXCESSO  
DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO 
EXAMINADA  NA  ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE INSTÂNCIA. 3. 
PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE  CONCRETA  DA  CONDUTA. 
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS.    
NECESSIDADE    DE   GARANTIA   DA   ORDEM   PÚBLICA. 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  CARACTERIZADO.  4.  
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, 
DENEGADA.

1.  A  tese de que os entorpecentes destinavam-se ao 
consumo próprio do  paciente  não  pode  ser  examinada  pelo  
Superior  Tribunal de Justiça,  por  pressupor revolvimento de fatos 
e provas, providência vedada no âmbito do writ.

[...]
5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, 

denegada (HC 388.090/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA 
PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/04/2017).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE 

Documento: 1729055 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 29/06/2018 Página  6 de 5



 

 

Superior Tribunal de Justiça

DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. 
REVOLVIMENTO   FÁTICO-PROBATÓRIO.   IMPOSSIBILIDADE.   
FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE E 
NATUREZA DAS DROGAS E PASSAGENS POLICIAIS  
ANTERIORES.  PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1.  A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
acompanhando a orientação  da Primeira Turma do Supremo Tribunal 
Federal, firmou-se no  sentido  de  que  o  habeas  corpus  não pode ser 
utilizado como substituto  de  recurso próprio, sob pena de desvirtuar a 
finalidade dessa  garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade 
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.  A  teor  do  art.  312  do  Código  de  Processo Penal, a 
medida constritiva  poderá  ser  decretada quando presentes o fumus 
comissi delicti,  consubstanciado  na prova da materialidade e na 
existência de  indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, 
fundado no risco   que   o   agente,   em   liberdade,   possa  criar  à  
ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3. A via do habeas corpus, ação de índole constitucional 
marcada por cognição  sumária  e  rito  célere,  não permite dilação 
probatória, motivo   pelo   qual  não  é  adequada  para  apreciação  
de  pleito absolutório  ou  de  desclassificação do delito de tráfico 
para o de uso de entorpecente fundado em insuficiência de provas.

4.  Hipótese  em que a prisão preventiva encontra-se 
fundamentada na garantia  da  ordem  pública,  consideradas  a natureza 
e a razoável quantidade das drogas apreendidas (1,9g de cocaína, 2 pés 
de maconha e  32  selos  de  LSD),  duas  delas  com  alto  poder 
viciante, e a existência  de  passagens  policiais  anteriores  por outros 
crimes, persistindo  ao  menos uma ação penal em trâmite, 
circunstâncias que demonstram  a  gravidade  da  conduta  perpetrada e 
a periculosidade social do agente.

5.  Não  merece  guarida,  em  sede  de  habeas  corpus, a 
discussão referente  à  ofensa  ao  princípio da proporcionalidade pela 
prisão preventiva,  diante  da possibilidade de fixação de regime prisional 
diverso  do  fechado  na  hipótese  de  condenação, pois não cabe ao 
impetrante  presumir  o regime de cumprimento da pena que poderá ser 
fixado quando do julgamento do feito.

6. Habeas corpus não conhecido (HC 342.311/SP, Rel. 
Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2016).

Não obstante, quanto aos motivos da custódia cautelar, segue a 

transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que decretou a prisão preventiva:

Noticiam os autos que, dando cumprimento ao 
mandado de busca e apreensão autorizado por este juízo nos autos 
da medida cautelar n° 024.17.127.740-3 (em apenso), policiais civis 
foram ao endereço de Daniel (Avenida Oscar Niemayer, 1100, apto. 
902A, Vila da Serra, Nova Lima/MG. Ao ser indagado, o autuado 
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indicou aos agentes que havia certa quantidade de entorpecentes em 
seu armário, mais precisamente haxixe e skunk, alegando que seria 
para seu consumo pessoal. Informa ainda o agente condutor que, 
após a chegada na unidade policial, a Autoridade Policial recebeu 
denúncia de que no imóvel do autuado foram encontradas mais 
substâncias ilícitas - porções de haxixe em uma sacola plástica. Tais 
substâncias, localizadas no jardim do condomínio, teriam sido 
lançadas pelo autuado antes da entrada dos policiais em seu 
apartamento. Em seguida, foram novamente até o local e, 
recepcionados pela funcionária Rejane da segurança privada, 
arrecadaram o restante da droga. Retornaram então à unidade 
policial, quando Daniel informou que jogou a sacola pela janela de 
seu apartamento, antes da entrada dos agentes pois se assustou 
com a presença no local. Em suas declarações perante a Autoridade 
Policial, Daniel confirmou a propriedade das drogas encontradas 
quando os policiais entraram no apartamento, bem como o fim de 
consumo. Entretanto, reservou o direito de se pronunciar em relação 
às drogas encontradas no jardim do prédio somente em juízo.

Nos exatos termos dos laudos de constatação 
preliminares de fls. 08 e 09 e nos reeds juntados pelo Representante 
do Ministério Público, foram arrecadados dentro do apartamento 
67g de haxixe e 15,9g de maconha, distribuídos da seguinte forma: 
05 bolas de haxixe, 01 embalagem de skunk, 01 barra pequena de 
haxixe e 01 balança de precisão. No jardim do condomínio foram 
encontrados 394g de haxixe da seguinte forma: 05 barras, 04 bolas 
grandes, fragmentos, 03 potes de borracha, 03 bolas pequenas, 10 
embalagens metalizadas com haxixe pastoso, 01 celular com chip.

No reds n° 2018-005240419-002 a Autoridade Policial fez 
constar no histórico o valor da droga arrecadada, qual seja, haxixe 
paquistanês R$80,00 o grama, haxixe wax R$150,00 o grama, haxixe 
dryice R$120,00 o grama.

Cumpre ressaltar que não há nos autos nenhum elemento 
de convicção capaz de alterar, por ora, a classificação feita pela 
autoridade policial. Além disto, a capitulação do fato é tarefa reservada 
inicialmente à Autoridade Policial, posteriormente ao Dr. Promotor de 
Justiça e, por fim, ao Magistrado por ocasião da prolação da sentença, 
prevalecendo até lá a capitulação dada no inquérito ou na denúncia.

Ressalto desde já que não há ilegalidade na não realização 
da audiência de custódia.

A uma, pela data do fato e a distribuição inicial do auto de 
prisão em flagrante ao juízo da comarca de Nova Lima, acarretando na 
decisão de fls. 14.

A duas, porque não há nenhum óbice para que a análise da 
legalidade da prisão seja feita por este Juízo competente, que inclusive 
autorizou previamente as buscas na residência do autuado.

A três, e o que realmente importa, a jurisprudência pátria é 
firme no sentido de que nas hipóteses em que o acusado é preso em 
flagrante, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por 
si só, para enseiar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a 
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observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 
353.887/SP, Rei. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 7/6/2016).

Nessa esteira o entendimento do E. STJ no RHC 63632 / 
PR, Relator(a) Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ (1158), T6, j. em 
25/10/2016, e do E. TJMG no HC 0548846-61.2017.8.13.0000, Rei. Paulo 
Calmon Nogueira da Gama, j. em 26/07/2017.

Convém esclarecer que, com o decreto da prisão 
preventiva, a alegação de nulidade fica superada. Isso porque a posterior 
conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a 
justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de 
nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de 
origem (STJ HC 363.278/SP, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, Sexta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016).

Por outro lado, inexiste ilegalidade na comunicação do 
flagrante fora do prazo de 24 horas estabelecido pelo artigo 306, §1°, do 
CPP, pois a Autoridade Policial comunicou ao Juízo de Nova Lima em 
06/02/2018, um dia após os fatos.

E nem se diga que não é válida a comunicação ao Juízo da 
Nova Lima incompetente pela prevenção desta Vara Especializada, pois a 
Autoridade Policial entendeu distribuir ao Juízo competente pelo local do 
fatos, preciosismo esse não previsto na letra da lei.

Nessa esteira, já decidiu o E. STJ em diversas 
oportunidades.

(...) 
Analisando os autos, vejo que também não é o caso de 

relaxamento do flagrante, vez que formalmente perfeito, 
preenchendo satisfatoriamente o previsto nos artigos 302, 304, 
caput, §§ 1º, 2º e 3º e 306 do Código de Processo Penal e no artigo 
5o, incisos LXII, LXIII e LXIV da Constituição da República. Atente-se 
que a matéria fática será apreciada após regular instrução 
processual.

Verifico que o auto de prisão em flagrante encontra-se 
formalmente perfeito e por esta razão o homologo.

Obedecendo as determinações contidas na Lei 12.403/06, 
passo a analisar a possibilidade de concessão das medidas cautelares ou 
da Liberdade Provisória, bem como a necessidade da manutenção da 
prisão do autuado.

Entendo que o delito de tráfico de drogas, doloso e punido 
com pena de reclusão, é considerado hediondo justamente por se tratar 
de uma das maiores pragas a que nossa sociedade vem sendo 
submetida. Os indivíduos ligados à traficância oferecem grande perigo à 
saúde pública, na medida em que difundem o vício, sendo responsáveis 
pelo aumento do consumo de drogas e por isto deve a Justiça atuar com 
mais firmeza.

Também é preciso observar que a manutenção da prisão 
do agente flagrado é necessária não somente para aplicação da lei penal 
e para garantia da instrução processual, mas também para evitar a 
prática de novas infrações penais.

Em virtude das próprias peculiaridades que envolvem o 
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delito, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão apontadas 
no art. 319 do CPP se apresentam inadequadas e insuficientes, pois levo 
em conta a periculosidade do agente e o malefício social causado pela 
expansão da droga com a desagregação familiar e social.

Por estes motivos, entendo que o comparecimento 
periódico é ineficaz para evitar que os agentes continuem a exercer o 
comércio ilícito de drogas; a proibição de freqüentar determinados lugares 
e de ausentar-se da comarca, desprovida de fiscalização também é 
ineficaz; o recolhimento domiciliar é medida inócua levando-se em conta a 
natureza do crime que se busca coibir, ainda mais quando desprovida de 
quaisquer condições de ser efetivamente fiscalizada pelo Estado; a fiança 
é incabível nos crimes de tráfico de drogas por imposição legal e quanto 
ao monitoramento eletrônico é insuficiente para manter o autuado longe 
da grave prática ilícita.

Destaco que eventuais circunstâncias abonadoras de 
natureza pessoal, mesmo que demonstradas nos autos, não são 
suficientes para justificar o deferimento da Liberdade Provisória com ou 
sem fiança. A propósito: "Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais 
como primariedade. Bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, 
aliás, sequer comprovadas no caso concreto, por si sós, não obstam a 
segregação cautelar. se há nos autos elementos hábeis a recomendar a 
sua manutenção, como se verifica no caso em tela. Precedente do STF'. 
(STJ, HC n° 130.982/RJ, j. Em 20/10/2009). E também: "o fato de o 
agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o 
levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da 
prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos". (NUCCI, 
Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8a edição, 
p. 627).

Entendo ainda que a prisão do autuado se faz 
necessária também para garantia da ordem pública.

Segundo as investigações realizadas pelo DENARC nos 
autos da cautelar em apenso com auxilio de interceptações 
telefônicas, há fortes indícios de que DANIEL se utilizada de seu 
grande poder aquisitivo para se associar a outros indivíduos na 
prática do tráfico de drogas para jovens de classe média alta. 
Comprovação disso é a localização da residência do autuado e o tipo 
de droga arrecada em seu poder. E mais, a quantidade expressiva 
(quase meio quilo) indicada o alto valor de substâncias que tinha em 
seu poder e a suposta finalidade mercantil. E não para por ai, 
entendo que justamente esse tipo de traficante, que atua em 
camadas mais abastadas da sociedade merecem uma repressão 
maior por parte do Estado a fim de que sejam afastados 
provisoriamente do convívio.

A capacidade de disseminar o uso indiscriminado 
dessas substâncias, valendo-se de sua situação financeira, causará 
sérios riscos à sociedade e em especial a saúde dos jovens. Em 
liberdade, o autuado poderá facilmente permanecer no tráfico, com 
acesso às festas e círculo social, como narrado pelos 
investigadores. Destaco, por fim, que toda matéria será discutida no 
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momento oportuno.
Assim, estou convicta de que ao menos nesse 

momento, em face da potencialidade lesiva da conduta perpetrada, 
da repercussão social, da natureza e da quantidade de drogas 
apreendidas, é importante sacrificar o direito individual do autuado 
em favor do interesse da garantia da ordem pública, resguardando o 
risco de que, em liberdade, continuará contribuindo com a 
mercancia maldita para o fomento do tráfico de drogas. Entre o 
interesse individual e o interesse público, no meu modesto 
entendimento, deverá prevalecer o interesse público, prevenindo-se 
a reprodução de outros delitos.

Não obstante posições contrárias, a gravidade do delito 
pode sim justificar a prisão cautelar.

(...)
Sendo assim, entendo que não há como ser concedida 

qualquer medida cautelar ou a LIBERDADE PROVISÓRIA, uma vez que 
o flagrante está formalmente perfeito, tendo sido autuado pela prática de 
crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06, considerado equiparado 
aos crimes hediondos. Nesse sentido, entendo que o tráfico ilícito de 
entorpecentes constitui um delito gravíssimo e de enorme 
repercussão na sociedade, cujo êxito ou impunidade na empreitada 
criminosa acaba por encorajar outros indivíduos a se enveredarem 
pelo crime, fomentando a disseminação de drogas no meio social e 
amplificando os seus efeitos devastadores. Ademais, o tráfico de 
drogas geralmente está associado a outros delitos, necessários para 
estimular e manter a traficância. Portanto, latente o risco á ordem 
pública.

Assim, a manutenção da prisão visa também 
resguardar o interesse público.

Em resumo, a manutenção da prisão do autuado se faz 
necessária, uma vez que:

 I - as condições pessoais não impedem a prisão 
cautelar. Eventuais condições pessoais favoráveis tais como 
primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou 
profissão licita - não garantem o direito à desconstituição do auto de 
prisão em flagrante, quando presentes os requisitos legalmente previstos;

 II - estão satisfatoriamente demonstrados os 
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, 
quais sejam, o fumus comisssi delicti, concernente à prova de 
materialidade e indícios suficientes de autoria, associado ao periculum 
libertatis, referente á ameaça oferecida pelo autuado á ordem pública se 
posto em liberdade;

 III - a ordem social reclama o acautelamento dos 
autores de tráfico ilícito de entorpecentes e nessa hipótese a liberdade 
provisória é medida excepcional;

 IV - há indícios de que o autuado, livre, voltará a 
delinquir, colocando em risco a sociedade e encorajando novos 
indivíduos a se enveredarem pelo crime de tráfico;

Documento: 1729055 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 29/06/2018 Página  11 de 5



 

 

Superior Tribunal de Justiça

 V - a gravidade do delito do qual é acusado, autoriza a 
prisão preventiva em prol do interesse público, não sendo possível duvidar 
que o tráfico é um crime com graves repercussões:

 VI - por se tratar de crime de tráfico de drogas, é o 
mesmo inafiançável. A vedação advém da própria Constituição Federal, 
a qual prevê a inafiançabilidade para o delito de tráfico de drogas no art. 
5o. XLIII;

 VII - o tráfico geralmente está associado a outros 
delitos, o que aumenta o risco a ordem pública.

Portanto, tendo sido o autuado preso em flagrante por 
suposta infração ao art. 33 da Lei 11.343/06 e considerando também 
que se torna necessária a manutenção da prisão do autuado a fim de 
assegurar a garantia da ordem pública, entendo presentes todos os 
requisitos ensejadores da prisão cautelar, converto a prisão em 
flagrante em PRISÃO PREVENTIVA.

Expeça-se o mandando de prisão.
3. Indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pela 

defesa nos exatos termos desta decisão. Considero ainda as 
ponderações da representante do Ministério Público, bem como os fatos 
narrados nos autos.

Assim, há razões concretas para justificar a manutenção do 
decreto de prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons 
antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, 
por si só, garantir ao requerente a revogação da prisão preventiva, se há 
nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua 
custódia cautelar (fls. 136/145).

Ao julgar a impetração originária, o Tribunal a quo manteve a segregação 

cautelar nos seguintes termos:

Da análise de matéria probatória em Habeas-Corpus: 
Afirma o paciente que não praticou o delito.

Não cabe inicialmente a discussão de matéria 
probatória na via estreita do Habeas-Corpus de cognição e instrução 
sumárias pois referida tese exige análise do conjunto fático 
probatório.

A conduta do agente somente poderá ser avaliada no curso 
da ação penal, após um apurado exame das provas colhidas ao longo da 
instrução.

Esta é a jurisprudência.
(...)
Nesta fase do procedimento ademais não é exigível prova 

plena, sendo suficientes meros indícios de autoria, encontrando-se estes 
presentes na espécie.

Afasta-se assim a tese pontuada.
Da delonga na comunicação do flagrante: Alega a defesa 
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a demora na conversão do flagrante em prisão preventiva.
Tal fato no entanto constitui mera irregularidade ainda mais 

quando o auto de prisão se mostra formalmente perfeito.
Verifica-se dos autos que a prisão em flagrante foi 

devidamente comunicada ao Juízo de Nova Lima no dia 08 de Fevereiro 
de 2018.

Analisando o auto de prisão, a Magistrada primeva declinou 
a competência, determinando a remessa dos autos á 2a Vara de Tóxicos 
da Comarca de Belo Horizonte diante de sua prevenção vez que o 
flagrante se deu pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão 
expedido por esta. [f. 283-284]

Lado outro já houve a conversão da prisão em flagrante 
em preventiva estando referida decisão devidamente fundamentada 
conforme se lê às f. 309-313v, restando desta forma superada a 
questão em análise.

(...)
Da ausência de fundamentação e dos requisitos 

autorizadores da prisão preventiva: 
(...)
A prisão preventiva se encontra fundamentada em 

dados concretos do processo considerando que, após investigação 
policial e interceptação telefônica, constatou-se a participação do 
paciente em estruturada organização criminosa para a prática do 
tráfico de droga.

Consta dos autos que Policiais Civis receberam 
informações de que um grupo criminoso atuava na região centro-sul 
da capital, comercializando haxixe, skunk, LSD e ecstasy.

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, 
Policiais Civis chegaram à residência do impetrante, franqueando 
este a entrada informando ainda que possuía entorpecentes 
guardados em seu armário.

Durante as buscas, localizou-se 6 [seis] porções de 
haxixe - 67g - e uma porção de maconha - 15,9g -. [f. 51-52]

Ao final da diligência, uma funcionária do condomínio 
informou aos policiais que encontrara uma sacola nos jardins na 
direção da janela do apartamento do paciente contendo 394g 
[trezentos e noventa e quatro gramas] de haxixe, confirmando este a 
propriedade do entorpecente alegando que dispensara a droga vez 
que se assustou com a presença dos milicianos.

Verifica-se nos autos a existência de fortes indícios de 
que o paciente e outros indivíduos praticavam a mercancia ilícita, 
fomentando o narcotráfico e disseminando a utilização de drogas de 
alto valor venal vez que as investigações apontaram que os 
integrantes da organização comercializavam os entorpecentes, em 
tese, a usuários de classe média alta.

Estima-se ainda que o custo do grama do entorpecente 
encontrado com o paciente varie entre R$80,00 [oitenta reais] e R$ 
180,00 [cento e oitenta reais].

Conforme elucidado pelo Ministério Público, "tomando 
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por base o menor valor do haxixe, ou seja, R$80,00 (oitenta reais), o 
Requerente tinha na sua guarda a quantia de R$36.888,00 (trinta e 
seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais) em droga. Sem citar o 
valor da maconha." [sic. f. 95]

Considerando ainda o maior preço, a droga valeria a 
importância de R$ 82.980,00 [oitenta e dois mil e novecentos e 
oitenta reais]. As circunstâncias do presente caso, a quantidade e 
diversidade de droga apreendida e seu alto valor de revenda revelam 
desta forma a gravidade da infração, a periculosidade do paciente e 
o periculum libertatis, o que demonstra a necessidade da 
manutenção de cautela provisória.

O desrespeito ao próximo, o descaso pela repressão 
estatal e finalmente a ausência de compromisso pela ordem pública 
são outros ingredientes a determinar a segregação antecipada do 
paciente.

Portanto, diante do manancial delituoso mister se faz a 
prisão sobre os auspícios da ordem pública.

A prisão antes da sentença definitiva tem natureza cautelar, 
havendo pois o impetrado demonstrando a presença dos pressupostos 
da prisão preventiva - garantia da ordem pública e conveniência da 
instrução criminal -, a manutenção da custódia cautelar é medida que se 
impõe.

É o que basta para a manutenção da ordem pública.
Este Tribunal já se manifestou neste sentido.
(...)
Da possibilidade de pena menos qravosa: Sustenta a 

defesa que em caso de condenação a paciente poderá ter pena menos 
gravosa.

A alegação contudo não merece prosperar porquanto a 
pena fixada e eventuais benefícios dependerão da análise das balizas 
judiciais do artigo 59 do Código Penal, o que torna impossível a 
concessão do writ por presunção.

(...)
Do pedido de concessão de medidas cautelares 

diversas da prisão: Pede mais a defesa a concessão de medidas 
cautelares diversas da prisão.

Não vislumbro na espécie a possibilidade de concessão 
das medidas cautelares previstas na Lei 12.403/11 vez que a pena 
máxima prevista para o delito é maior que 04 [quatro] anos, 
encontrando-se ademais presentes os requisitos autorizadores para 
a manutenção da custódia cautelar.

A medida cautelar diversa da prisão no caso se mostra 
ademais totalmente divorciada da espécie, a tornar-se 
absolutamente ineficaz, máxime diante da possibilidade de 
reiteração delitiva.

(...)
Das condições pessoais favoráveis e da violação do 

princípio da inocência: Agita ainda a defesa a soltura por ser o paciente 
primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, 
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violando-se ainda o princípio da presunção de inocência.
Primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e 

residência fixa não justificam a revogação da cautela, se existem 
outros elementos autorizadores.

(...)
Não vejo lado outro violação ao principio da presunção de 

inocência [ou culpabilidade] porque não alcança este os institutos do 
Direito Processual como a prisão preventiva porquanto explicitamente 
autorizada pela Constituição da República [artigo 5o LXI] (fls. 69/75).

Ainda, durante o julgamento, após sustentação oral pelo paciente, o 

Desembargador Relator fez as seguintes anotações:

Sobre a fundamentação diz-se que os Policiais receberam 
informações. Todo mundo sabe que a Polícia trabalha com os famosos 
X9, não é? Recebeu informações que um grupo atuava na região 
centro-sul da Capital, comercializando haxixe, skunk, LSD e ecstasy, 
drogas, todas elas altamente viciantes.

Assim, em cumprimento de um mandado de busca e 
apreensão, eles chegaram à residência do impetrante, que franqueou 
a entrada, como o senhor disse aí da tribuna, informando ainda que 
possuía entorpecente guardado em seu armário. Está aqui. Ele 
mesmo disse que tinha entorpecente no armário, evidentemente, 
querendo preparar a autoridade policial para dizer que era 
meramente usuário. E, durante essa busca franqueada pelo 
Impetrante, que não precisaria fazê-lo, porque era cumprimento de 
um mandado de busca e apreensão - não vai aí nenhum louvor a ele, 
porque havia uma determinação judicial - localizou-se, lá no 
apartamento, seis porções de haxixe e uma porção de maconha, 
respectivamente, com sessenta e sete gramas, e quinze vírgula nove 
gramas.

Ao final da diligência, acorreu ao apartamento uma 
funcionária do edifício, que falou que havia sido jogado do 
apartamento, um saco no jardim, que veio da direção da janela do 
apartamento do paciente. E pasmem! Esse saco só tinha trezentos e 
noventa e quatro gramas de haxixe, confirmando o paciente que era 
de sua propriedade. Estou apenas transcrevendo aos senhores o 
que li nos autos. Então, verifica-se dos autos, a existência de fortes 
indícios de que o paciente praticava a mercancia. Será que ele usava 
tanta droga? Haxixe, skunk, LSD e ecstasy? Todas de grande valor.

Outrossim, segundo as investigações, não sou eu que 
estou dizendo, estou dizendo o que está nos autos, ele pertencia a 
uma organização que comercializava esses entorpecentes a usuários 
da classe média.

Todos sabemos, todos conhecemos que há festas de 
classe média em que rola cocaína. E são os coitadinhos que moram nos 
morros, na periferia que são constantemente presos, condenados e 
encarcerados. Esses que têm o poder aquisitivo maior, que sabemos que 
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existem, ficam, a todo momento, livres da mão da Justiça.
Mas, aqui, deve ser considerada a própria confissão, em 

tese, do paciente, que disse que era dele tudo isso aqui, inclusive os 
trezentos e noventa e quatro gramas de haxixe.

Fui verificar nos autos, e, como disse o Desembargador 
Eduardo Machado, temos o péssimo hábito de ler os processos, as 
entrelinhas, as vírgulas, os dois pontos e o ponto. O Senhor advogado 
sabe disso, trabalhou comigo em mais de um processo.

Mas, quero ainda dizer que se estima o custo da grama 
do haxixe encontrada com o paciente, na 'praça' entre R$80,00 
(oitenta reais) a R$180,00 (cento e oitenta reais) à grama. 
Considerando-se o preço mais baixo, custaria R$36.888,00 (trinta e 
seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais) a droga que estava com 
ele, só o haxixe. E considerando o preço mais alto, R$82.000,00 
(oitenta e dois mil reais). Não me parece que alguém empregue uma 
quantia tão grande para só usar a droga. Aqui, estamos tratando da 
concretude da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e, não, 
da decretação da preventiva, que são coisas diferentes.

Então, as circunstâncias, a quantidade da droga, e sua 
diversidade levam à conclusão de que, em tese, havia mercancia, a 
determinar sua segregação cautelar, outrossim, é difícil crer que 
tamanha quantidade de droga possa ser somente para uso.

A quantidade, a diversidade, o seu alto valor de 
revenda, revelam a gravidade da infração, a periculosidade do 
Paciente e a impossibilidade de se mantê-lo em sociedade pelo 
menos por enquanto.

Então, presentes estão os elementos do art. 312 do CPP 
para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Por essa razão, denego a ordem (fls. 487/490).

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, 

considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a 

possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma 

fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos 

previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção 

da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente 

deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar 

diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 

No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do 

acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada 

pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, 
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sua necessidade para preservação da ordem pública, ante a periculosidade do paciente 

e a gravidade do delito, evidenciadas pela expressiva quantidade e diversidade das 

drogas apreendidas - "dentro do apartamento, 67 gramas de haxixe e 15,90 gramas de 

maconha, distribuídos da seguinte forma: 05 bolas de haxixe, 01 embalagem de skunk, 

01 barra pequena de haxixe e 01 balança de precisão. No jardim do condomínio (...) 

394g de haxixe da seguinte forma: 05 barras, 04 bolas grandes, fragmentos, 03 potes 

de borracha, 03 bolas pequenas, 10 embalagem metalizada com haxixe pastoso" (fl. 

137). Tais circunstâncias demonstram forte indício de inclinação para o comércio de 

entorpecentes e, consequentemente, risco ao meio social, recomendando-se a 

custódia cautelar.

Constaram, ainda, das decisões proferidas, indícios de que o paciente 

faria parte de organização criminosa, demonstrando necessária a custódia cautelar 

para contenção de eventual reiteração delitiva. Saliente-se que a exordial acusatória 

indica que a investigação acerca do possível envolvimento em organização criminosa 

ainda não foi concluída, razão pela qual restou denunciado, neste feito, apenas como 

incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Destaco aqui trecho da denúncia:

Segundo se apurou, o denunciado já era alvo de 
investigações ainda não totalmente finalizadas por participação em 
organização criminosa, apontado como responsável por armazenar 
substâncias entorpecentes em sua residência (fl. 17).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está 

devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, 

em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. 
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO 
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE 
DROGA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento 
firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação 
no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição 
ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da 
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada 
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a 
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concessão da ordem de ofício. 
II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já 

que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real 
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal 
ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo 
Penal. 

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se 
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos 
autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria 
risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de 
droga apreendida - 400 gramas de maconha, circunstância 
indicadora de maior desvalor da conduta em tese perpetrada e que 
denota a periculosidade concreta do agente (precedentes). 

IV - Condições pessoais favoráveis, tais como 
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por 
si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há 
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia 
cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de 
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na 
hipótese. 

Habeas Corpus não conhecido (HC 447.674/SP, Relator 
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 30/05/2018).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO 
DOS REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE 
DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 
319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO 
DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado 
de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento 
jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial 
fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova 
da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, 
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do 
Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela 
jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação 
concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2. Na espécie, é necessário verificar que a decisão do 
Magistrado de primeiro grau e o acórdão impetrado encontram-se 
fundamentados na garantia da ordem pública, em razão da 
periculosidade do recorrente, considerando, sobretudo, a 
quantidade de droga apreendida em seu poder - 310 gramas de 
maconha, dividida em 37 porções -, justificando-se, nesse contexto, 
a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública. 
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As demais circunstâncias indicam também, em princípio, dedicação 
à atividade delituosa: risco de reiteração.

3. Caso em que o acórdão impugnado ainda aponta o fato 
de o recorrente já responder atualmente a um processo pelo delito de 
receptação, tendo sido anteriormente beneficiado com a liberdade 
provisória, circunstância que reforça a necessidade da segregação 
cautelar com a finalidade de coibir a reiteração delitiva.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente 
não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam 
presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. 
Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares 
diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos 
gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário improvido (RHC 98.264/MG, Rel. 
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 
15/06/2018).

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 
TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. 
FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE 
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 

1. Não é ilegal o encarceramento preventivo decretado 
para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in 
concreto dos fatos delituosos, cifrada na significativa quantidade de 
substância entorpecente apreendida (305,5 gramas de maconha). 

2. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas 
cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a 
ordem pública. 

[...] 
4. Recurso desprovido (RHC 95.260/MG, Relatora Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 01/06/2018).

Cumpre registrar, ademais, conforme salientado pelo Tribunal de origem, 

que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de 

condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, antecedentes, domicílio 

certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão 

preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Além disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido 

de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que 

as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem 

pública. Nesse sentido: 
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Vejam-se os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. 
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. 
IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 
AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 
ENCARCERAMENTO FUNDADO NO ART. 312 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE 
DO MATERIAL TÓXICO CAPTURADO. GRAVIDADE DA CONDUTA 
INCRIMINADA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE 
ACAUTELAMENTO DA ORDEM E DA SAÚDE PÚBLICAS. 
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS 
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. 
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 

[...]
5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de 

revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a 
demonstrar a sua necessidade. 

6. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas 
da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se 
imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos 
criminosos. 

7. Habeas corpus não conhecido (HC 435.878/SP, Relator 
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/05/2018).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO 
PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO 
CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGA 
APREENDIDA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS 
ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 

[...] 
2. Na esteira do entendimento adotado por esta Corte 

Superior, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como 
primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, 
isoladamente, ensejar a revogação da prisão cautelar, se há nos 
autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade. 

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para 
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de 
medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para 
resguardar a ordem pública. 

4. Recurso em habeas corpus improvido (RHC 92.006/RJ, 
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/04/2018).
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Por fim, necessário ressaltar, ainda, que não é possível afirmar que a 

medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que 

o paciente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável 

concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe será fixado 

regime diverso do fechado.

Confira-se:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM 
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 
NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 
QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. 
DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE 
DE DROGA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS 
ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 

1. Inviável o conhecimento originário por este Superior 
Tribunal de Justiça de tese não analisada pelo Tribunal de origem, sob 
pena de indevida supressão de instância. 

2. A desproporcionalidade da prisão preventiva 
somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via 
eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de 
cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, 
caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de 
prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus. 

3. Apresentada fundamentação concreta para a decretação 
da prisão preventiva, evidenciada na quantidade da droga apreendida, 
qual seja, 319,23g (trezentos e dezenove gramas e vinte e três 
decigramas) de cocaína, não se há falar em ilegalidade do decreto 
prisional. 

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para 
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de 
medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para 
resguardar a ordem pública. 

5. Recurso em habeas corpus improvido (RHC 95.875/SP, 
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 06/06/2018).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. 
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO 
PREVENTIVA. PROVA ILÍCITA. REVOLVIMENTO FÁTICO 
PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. EXCESSO DE 
PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 
IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

[...]
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V - Revela-se inviável a análise de eventual pena ou 
regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de 
determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma 
vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que 
realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no 
caso concreto. 

VI - Condições pessoais favoráveis, tais como 
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por 
si sós, garantirem à paciente a revogação da prisão preventiva se há nos 
autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia 
cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de 
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na 
hipótese. 

Habeas Corpus não conhecido (HC 430.061/SP, Relator 
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 09/05/2018).

Saliente-se que a Ação Penal n. 024.18.048.993-2, a qual se refere o 

presente writ, está em fase de alegações finais e, portanto, em breve o Juízo de primeiro 

grau prolatará sentença e avaliará a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz 

de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do habeas corpus.

Documento: 1729055 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 29/06/2018 Página  22 de 5



 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 446.854 - MG (2018/0093868-9)
RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
IMPETRANTE : ANTÔNIO VELLOSO NETO E OUTROS
ADVOGADOS : ANTÔNIO VELLOSO NETO  - MG042900 
   RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO  - DF002221A
   LEONARDO TELLES VORCARO CHAVES  - MG131857 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PACIENTE  : DANIEL BADARO GUERRA (PRESO)

VOTO VOGAL (DIVERGENTE)

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator): 

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em 

benefício de DANIEL BADARO GUERRA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais (HC n. 1.0000.18.015584-8/000).

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 5/2/2018 por ter 

supostamente praticado o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de 

entorpecentes). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva.

Recorde-se que a prisão em flagrante decorreu do cumprimento de mandado 

de busca e apreensão expedido em um contexto de uma investigação sobre suposta estrutura 

criminosa ( Medida Cautelar nº 024.17.127.740-3).

Na ocasião,  a autoridade policial localizou na residência do paciente (em 

depósito) 67 gramas de haxixe e 15,90 gramas de maconha. Posteriormente, foram 

localizados, no pátio do respectivo Edifício, 394g  de haxixe.  O paciente confessou a 

propriedade dos entorpecentes e esclareceu que jogou a droga encontrada no jardim do 

prédio, por medo. Afirmou, então, ser usuário. Não criou qualquer obstáculo ou resistência à 

atuação policial.

Irresignada com a preventiva ordenada, a defesa impetrou habeas corpus 

perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem em acórdão assim ementado: 

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGA - NEGATIVA DE 
AUTORIA - ANÁLISE - INVIABILIDADE - VIA INADEQUADA - DELONGA 
NA CONVERSÃO DO FLAGRANTE - MERA IRREGULARIDADE - PRISÃO 
PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS QUE 
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INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - SUGESTIVA 
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA - PRESENÇA DOS REQUISITOS 
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONCESSÃO DO WRIT 
POR PRESUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO 
INADEQUADA - A PRIMARIEDADE POR SI SÓ NÃO VIABILIZA A 
SOLTURA DO PACIENTE - PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA - GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA. 1. Inviável é a discussão acerca 
da matéria fática probatória na via estreita do Habeas-Corpus de cognição 
e instrução sumárias. 2. A delonga na conversão da prisão em flagrante em 
preventiva constitui mera irregularidade. 3. Verificando-se a presença dos 
pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar 
mantém-se esta sob os auspícios da garantia da ordem pública. 4. Havendo 
indícios de autoria e de materialidade, apreendendo-se sugestiva 
quantidade e variedade de droga, presente está o pressuposto da ordem 
pública, sendo a prisão medida que se impõe. 5. Incabível é a concessão do 
writ por presunção. 6. Incabível é a substituição da prisão por outra medida 
cautelar conforme disposto no artigo 282 §6° do CPP e presentes estando 
os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal associados à gravidade 
do delito, inadequadas são tais medidas. 7. As condições de primariedade, 
bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa por si só não viabiliza a 
soltura do paciente. 8. O princípio da inocência não alcança os institutos do 
Direito Processual. 9. Ordem denegada (fl. 458).

No presente writ, alega que o decreto prisional carece de fundamentação 

idônea, uma vez que alicerçado exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Aponta 

ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Assevera, ainda, 

que o Tribunal acresceu novo fundamento ao decreto preventivo, providência não admitida  

pela jurisprudência desta Corte Superior.

Relembra as condições pessoais do paciente (sem qualquer antecedente 

negativo, primário, trabalho fixo, união estável, etc.) e reafirma que o entorpecente apreendido 

era destinado ao consumo próprio. 

Defende a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas. 

Argumenta que, em caso de condenação, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda 

será diverso do fechado. Desse modo, pondera que a manutenção da prisão cautelar seria 

desproporcionalmente severa.

Pede, assim, a revogação da prisão preventiva para que o paciente possa 

responder em liberdade à ação penal, se for o caso com aplicação de medidas cautelares 

alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
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É o relato que deve ser relembrado por este voto vogal.

Em primeiro lugar, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, não se deve conhecer de 

habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Todavia, considerando as alegações expostas 

na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento 

ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

 Por outro lado, o habeas corpus não é a via adequada para desclassificação 

do tráfico para o delito de porte de substância para uso próprio, pois tal questão demanda 

exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de 

cognição sumária.

No caso em foco, os indícios existentes são de tráfico de entorpecentes, na 

modalidade de depósito. A quantidade da droga encontrada foi sugestiva. Não há, portanto, 

no ponto, ilegalidade gritante capaz de acomodar a desclassificação pretendida.

Isso não significa, contudo, que toda pessoa acusada por crime de tráfico de 

drogas tenha que ficar segregada cautelarmente. Nesse aspecto, tem prevalecido o exame do 

histórico do paciente  e sua eventual vinculação  com estrutura criminosa e ocupação  de 

posição de destaque ( liderança, por exemplo).

Sobre o tema, o   Superior Tribunal de Justiça firmou diretriz segundo a qual, 

considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade 

da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados 

concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de 

Processo Penal – CPP, com realce ao critério da imprescindibilidade da medida de 

segregação, tendo em vista a possibilidade de imposição judicial de outras medidas cautelares, 

em substituição ( art. 319).

Na hipótese vertente, em que pese o brilho e o cuidado do eminente Relator, 

ouso divergir de  seu douto voto, quanto à possibilidade de concessão da ordem de ofício.

Ao que tudo indica, quando do exame da conversão da prisão em flagrante em 

preventiva, parece que existiam razões para  tal providência drástica, uma vez que  havia 
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suspeita de organização criminosa e era necessário verificar a suposta participação do paciente 

no mundo do crime.

Acontece que a própria autoridade policial, quando do seu relatório da 

interceptação telefônica realizada, afirmou categoricamente que não foram captados indícios 

de participação do paciente em qualquer grupo criminoso. Assim, deixou de requerer a 

prorrogação da medida invasiva  em tela:

O terminal (31) 98335-5656 realmente está sendo utilizado por 
indivíduo  que se identifica como BADARÓ, posteriomente 
identificado como DANIEL GUERRA BADARÓ. Porém ele não 
gerou áudios referentes a crime ou a qualquer outro delito, sendo 
assim não será necessário prorrogar a interceptação deste 
treminal. Diante de tal circiunstância (....)

Aliás, quando  da protocolização da peça vestibular, o MPF ofertou sua 

denúncia, com base apenas no art. 33 da Lei 11.343/2006, o que reforça, ainda mais, a tese 

da dispensabilidade da manutenção da segregação cautelar imposta.

De outra parte,  não há que se falar em diversidade de drogas, para reforçar a 

prisão processual questionada. Na realidade, tanto a maconha como o haxixe derivam da 

mesma planta - cannabis sativum -  e da mesma substância psicotrópica: O THC 

(tetraidrocanabinol), consoante o laudo realizado.

Diante desse quadro fático delineado (confissão do paciente, colaboração com 

o flagrante  e com a instrução, nenhuma obstrução à ação policial e à Justiça, inexistência de 

indícios de  participação em organização criminosa ou posição de destaque ou liderança no 

mundo do crime e condições pessoais inteiramente positivas), penso que a hipótese é de 

substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 da Lei 

Adjetiva Penal.

Incidem, na espécie, portanto, as seguintes orientações jurisprudenciais desta 

Corte:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 
ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE E 
NATUREZA DA DROGA. ELEMENTO INSUFICIENTE A 
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INDICAR HABITUALIDADE DELITIVA. RISCO DE 
REITERAÇÃO CRIMINOSA. ANOTAÇÕES DE ATOS 
INFRACIONAIS. CRITÉRIOS ADOTADOS NO RHC N. 63.855/MG. 
NÃO PREENCHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 
ORDEM CONCEDIDA.

1. É assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que, para 
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação 
concreta, conforme as balizas do art. 312 do CPP.

2. Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Juízo de 
primeiro grau mencionou, além da gravidade abstrata e da 
hediondez do crime imputado ao réu, a existência de prova da 
materialidade e de indícios da autoria, reforçada pela "apreensão 
de maconha, droga originada de outros países e trazida até este 
Estado e Comarca por intermédio de criminalidade organizada", 
além do registro de antecedentes infracionais em desfavor do 
acusado.

3. A quantidade de entorpecente apreendida em poder do réu não 
tem o condão de, isoladamente, indicar a prática habitual do 
comércio de entorpecentes e, por conseguinte, justificar a sua 
custódia provisória. Além disso, o laudo de constatação nada disse 
a respeito da origem da droga, de modo que a afirmação do Juízo 
singular não encontra lastro nos autos.

4. A decisão impugnada também referiu a existência de registros da 
prática de atos infracionais pretéritos pelo paciente, a fim de 
evidenciar o risco de reiteração delitiva. Entretanto, não mencionou 
a eventual aplicação de medida socioeducativa ao indiciado, a 
quantidade de atos infracionais por ele cometidos ou o tempo 
decorrido entre tais práticas e a conduta apurada na ação penal 
objeto deste writ.

5. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção do 
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC n. 63.855/MG, 
não constitui constrangimento ilegal a manutenção da custódia ante 
tempus com fulcro em anotações registradas durante a menoridade 
do agente se a prática de atos infracionais graves, reconhecidos 
judicialmente e não distantes da conduta em apuração, é apta a 
demonstrar a periculosidade do custodiado. Requisitos não 
preenchidos no caso em exame.

6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o 
acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a 
suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação 
concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício 
do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente.

7. Ordem concedida para assegurar ao réu o direito de responder à 
ação penal em liberdade, ressalvada a possibilidade de nova 
decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a 
superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem 
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prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do 
art. 319 do CPP.

(HC 426.550/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. PECULIARIDADE NÃO EXAMINADA 
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, CONSISTENTE NO FATO 
DE QUE O PRÓPRIO RÉU INFORMOU A POLÍCIA SOBRE A 
POSSE DA DROGA. QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO É O 
ÚNICO ELEMENTO A SER PONDERADO. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS. LEGITIMIDADE 
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE FUNDAMENTOU A 
INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INCIDENTE DE INSANIDADE 
MENTAL. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO 
DA ORDEM. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de 
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa 
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade 
apontada é flagrante, caso em que se concede a ordem de ofício.

2. Consta que o recorrente teria procurado policiais para informar, 
de forma absolutamente espontânea, que estaria armazenando 
drogas ilícitas em sua residência, tendo sido preso em flagrante, 
depois preventivamente, em função exclusiva da quantidade 
expressiva do entorpecente apreendido (mais de três quilogramas 
de maconha), e depois submetido a internação provisória, a pedido 
do órgão acusatório, porque fora declarado inimputável em outro 
processo criminal.

3. Embora o título relativo à prisão preventiva não mais persista, a 
sua análise é relevante, neste momento processual, na medida em 
que se trata do fundamento o título da prisão ora em curso. 4. O 
aspecto preponderante, senão único, do decisum, foi a quantidade 
da droga localizada. Não se ponderou a quase singular 
peculiaridade de que o próprio réu procurou a polícia.

5. Diante da aparente negligência e o aspecto deveras peculiar do 
caso concreto, não se pode considerar que esteja adequadamente 
demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar; 
tampouco se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável 
risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, para além 
daquela perturbação que é ínsita de qualquer crime; perturbação 
sem a qual, com efeito, a conduta nem crime seria.

6. A quantidade da droga apreendida é, de fato, um dos aspectos 
que balizam a aferição do periculum libertatis, mas não é o único. A 
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respeito disso, colhem-se diversos julgados recentes, de ambas as 
turmas especializadas em direito penal, dos quais se depreende que 
determinadas quantidades de drogas ilícitas, ainda que não possam 
ser consideradas inexpressivas, não autorizam, isoladamente, a 
conclusão de que a liberdade do réu representa grave risco à ordem 
pública.

7. Na esteira de incontáveis precedentes desta Corte, a prisão 
cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à 
demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos 
concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a 
respeito da gravidade abstrata do tipo penal. Desse modo, o 
cometimento do delito, por si só, não evidencia "periculosidade" 
exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a 
sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

8. Ao não ponderar o peculiar formato da descoberta da droga, 
para se ater exclusivamente à quantidade da droga descoberta, o 
decreto de prisão preventiva revela fundamentação deficiente, o 
que, no caso destes autos, também compromete a decisão que 
determinou a internação provisória. 

9. De fato, o modus operandi do agente e seu comportamento, antes 
e depois do possível delito, devem ser analisados de forma 
completa, seja para identificar os aspectos que evidenciam o 
periculum libertatis, e recomendam a segregação cautelar, seja 
para identificar aqueles que atenuam o receio quanto à sua 
liberdade provisória, como no caso destes autos.

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, nos 
termos do parecer ministerial.

(HC 421.272/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 
21/03/2018).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 
INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO 
PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 
PRECEDENTES. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. 
GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. QUANTIDADE 
DA DROGA QUE, POR SI SÓ, À MINGUA DE OUTROS FATOS 
RELACIONADOS AO FLAGRANTE OU APURADOS NA 
INSTRUÇÃO, QUE NÃO JUSTIFICA A CUSTÓDIA 
ANTECIPADA. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 
OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado 
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pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem 
admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso 
próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a 
importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a 
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de 
crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento 
jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial 
fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da 
prova da materialidade do crime e a presença de indícios 
suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais 
pressupostos do artigo 312 do Código.

3. Nos termos da jurisprudência da Quinta Turma desta Corte, a 
superveniência da sentença condenatória, em regra, não prejudica 
o habeas corpus impetrado contra o decreto prisional, quando 
mantidos os fundamentos que levaram a decretação da segregação 
cautelar, como no caso concreto de Processo Penal.

4. Na espécie, as instâncias ordinárias não apontaram elementos 
concretos relativos à conduta perpetrada pelo paciente que 
demonstrem a imprescindibilidade da medida restritiva da 
liberdade, nos termos do art. 312 do CPP, limitando-se à 
considerações sobre a gravidade abstrata do delito. A quantidade 
de droga apreendida (104,27g de maconha), embora significativa, 
desacompanhada de outras circunstâncias relevantes do flagrante 
ou apuradas na instrução criminal, não é indicativa de tráfico de 
grandes proporções e, portanto, não justifica a prisão cautelar.

5. Condenação por fatos ocorridos há aproximadamente 10 anos, e 
cuja punibilidade foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva 
estatal não impedem a concessão da liberdade provisória.

6. Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de 
ofício, em consonância com o parecer ministerial, para conceder a 
liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo da fixação de outras 
medidas cautelares ou da decretação de nova prisão preventiva, em 
decisão fundamentada, se a situação de fato superveniente assim 
recomendar.

(HC 373.409/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ORDINÁRIO.INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação 
no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso 
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legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não 
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência 
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de 
Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que 
presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de 
autoria.

3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada com base 
em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do 
crime de tráfico de drogas e em elementos inerentes ao próprio tipo 
penal, sem a observância do disposto no art. 312 do CPP. Nem 
mesmo a quantidade total de entorpecentes apreendida com os três 
réus - aproximadamente 284,89 gramas de maconha e 3,71 gramas 
de crack, sendo com a paciente foi apreendido apenas um tablete 
pequeno de maconha - pode ser considerada relevante a ponto de 
autorizar, por si só, a custódia cautelar, sobretudo quando 
considerada a primariedade e os bons antecedentes da ré.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 
revogar a prisão preventiva da paciente, mediante a aplicação das 
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo 
de primeiro grau.

(HC 439.855/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO 
PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. 
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a 
determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se 
apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade 
da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do 
CPP.

2. Ao converter a prisão em flagrante em custódia preventiva, o 
Juízo de primeiro grau apontou, de modo genérico, a presença dos 
vetores contidos na lei de regência e a gravidade abstrata do delito, 
a fim de justificar a necessidade de colocá-lo cautelarmente 
privado de sua liberdade, sem indicar nenhum elemento fático que 
indicasse a maior gravidade da conduta supostamente praticada ou 
a acentuada periculosidade do indiciado.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o 
acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a 
suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação 
concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício 
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do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente.

4. Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de 
responder à ação penal em liberdade, ressalvada a possibilidade de 
nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente 
demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua 
necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar 
alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC 398.871/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017) – 322g de 
maconha – 128 trouxinhas de maconha e 7 tijolos de maconha.

Sobre o aspecto da imprescindibilidade da medida drástica, vale a pena lembrar 

os seguintes julgados:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO 
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO 
PROVIDO.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do 
indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da 
condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão 
somente quando estiver concretamente comprovada a existência do 
periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao 
cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores 
da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na 
hipótese, o Juízo de primeira instância não apontou nenhuma 
circunstância idônea que pudesse evidenciar a necessidade da 
custódia cautelar do paciente para o resguardo da ordem pública, 
da ordem econômica, para a conveniência da instrução processual 
ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do que 
preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal. Assim, 
considerando que do decreto prisional não se extrai a 
imprescindibilidade da medida extrema e que, notadamente, o 
recorrente ostenta condições pessoais favoráveis, já que primário e 
portador de bons antecedentes, não há óbice a que responda ao 
processo em liberdade.

3. Recurso provido.

(RHC 82.043/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão 
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 01/03/2018, DJe 09/04/2018) – 230g de maconha

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 
ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO 
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INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a 
determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se 
apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade 
da prisão (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do 
Código de Processo Penal.

2. São insuficientes as razões invocadas pelo Magistrado para 
embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto deixou de 
contextualizar, em dados concretos dos autos, a necessidade 
cautelar de segregação do réu. Isso porque, na espécie, o delito 
não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa que a 
quantidade de drogas apreendidas não foi tão expressiva (duas 
pedras de crack e uma porção de maconha).

3. Muito embora não seja equivocada a argumentação judicial em 
apontar a gravidade do crime de tráfico de drogas e os malefícios 
gerados à sociedade como um todo, não pode o magistrado 
exonerar-se do dever de indicar circunstâncias específicas do caso 
examinado que amparem o prognóstico de que o investigado ou réu 
voltará a delinquir ou que irá perturbar a instrução ou mesmo 
furtar-se à aplicação da lei penal. É insuficiente, assim, invocar a 
modalidade criminosa atribuída ao acusado, sob pena de se 
institucionalizar a prisão preventiva obrigatória, automática, 
decorrente da prática de todo crime de mesma natureza e, por 
conseguinte, ferir a presunção de não culpabilidade e a 
excepcionalidade da prisão cautelar.

4. Recurso provido para, confirmada a liminar, cassar a decisão 
que decretou a prisão preventiva do paciente, ressalvada a 
possibilidade de ser editada nova decisão, em termos que 
demonstrem a análise fundamentada da cautelaridade justificadora 
da mantença do cárcere preventivo, e de serem fixadas medidas 
cautelares alternativas, nos termos do art. 319, c/c o art. 282 do 
Código de Processo Penal, mediante fundamentação idônea.

(RHC 89.750/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 
SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 
FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE DE MATERIAL TÓXICO 
APREENDIDO NÃO CONSIDERADA ELEVADA. CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS.APLICAÇÃO DE MEDIDAS 
CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319 DO CPP). ADEQUAÇÃO 
E SUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de 
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa 
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garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade 
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de 
ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a 
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a 
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda que a 
decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às 
hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), 
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes 
do STF e STJ.

3. No caso, a fundamentação da decisão da prisão preventiva é 
genérica, sem indicação de elementos específicos. De qualquer 
forma, a quantidade de drogas apreendida não se mostra 
significativa para justificar o total afastamento do paciente do meio 
social de forma antecipada, sobretudo diante das condições 
pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e emprego lícito 
no distrito da culpa). Não há indicativo concreto que faça do tráfico 
o seu meio de vida. O Tribunal revisor não pode suprir deficiências 
do decreto de segregação cautelar. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 
revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de 
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a serem 
estabelecidas pelo Juiz de primeiro grau.

(HC 383.294/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE 
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE 
ABSTRATA DOS FATOS. TRANSCRIÇÕES DO DISPOSTO EM 
ARTIGOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERAS 
CONJECTURAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 
ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à 
observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos 
insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se 
indispensável a demonstração do que consiste o periculum 
libertatis.

2. Caso em que três amigos foram surpreendidos quando se 
dirigiam a uma festa "Rave", portando 7 pedras de MD, 1 porção 
triturada da mesma substância, 7 comprimidos de ecstasy e 8 
cápsulas de metanfetamina.

3. O decreto que lhes impôs a prisão preventiva não apresentou 
motivação concreta, apta a justificar a segregação provisória, 
tendo-se valido de argumentos genéricos, justificando o cárcere 
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com a gravidade abstrata do delito, com meras transcrições a 
dispositivos do Código de Processo Penal e da simples suposição de 
que, em liberdade, poderiam os flagrados causar prejuízos à 
colheita de prova ou dificultarem a instrução criminal, sem se 
fulcrar a decisão em fatores próprios do caso vertente, em 
circunstâncias pessoais dos acusados ou modus operandi 
excepcionais.

4. Fosse assim, sem o respaldo em dados concretos, todos os autores 
de crimes de tráfico deveriam sofrer prisão cautelar. Ressalte-se 
que o Estado detém outros meios menos lesivos para a preservação 
da ordem pública, para atingir a segurança coletiva e para cessar 
a sensação de impunidade, não se tratando o cárcere de 
modalidade única.

5. Embora não sejam garantidoras de eventual direito à liberdade 
provisória, condições subjetivas favoráveis do paciente merecem ser 
devidamente valoradas, caso não tenha sido demonstrada a real 
indispensabilidade da medida constritiva.

6. Ordem de habeas corpus concedida, ratificando-se a decisão 
liminar, para determinar a soltura do paciente, com a manutenção 
das medidas cautelares alternativas que lhe foram aplicadas pelo 
Juízo singular, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo 
de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação 
concreta, caso demonstrada sua necessidade.

7. Estendo aos corréus o mesmo provimento ora deferido ao 
paciente, se por outro motivo não estiverem presos, mantendo as 
medidas do art. 319 do Código de Processo Penal que lhes foram 
aplicadas, uma vez que a decisão preventiva do Juízo da Comarca 
de Assu/RN referiu-se aos três acusados com identidade de razões, 
sem fazer entre eles qualquer distinção. (HC n. 367.174/RN, Relator 
Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado 
em 17/11/2016, DJe 30/11/2016).

E para complementar, é oportuno citar julgados que registram a 

dispensabilidade  da prisão preventiva para as hipóteses de não participação ou de 

participação pequena do paciente em  organização criminosa:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO 
CABIMENTO.TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO 
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.PEQUENA 
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO 
CRIME NÃO EVIDENCIAM GRAVIDADE EXACERBADA. 
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 
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CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a 
impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação 
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior 
Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas 
na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de 
eventual constrangimento ilegal.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente 
se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, 
de forma fundamentada e com base em dados concretos, o 
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 
do Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a 
prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de 
medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. Não obstante as instâncias ordinárias terem feito menção a 
elementos concretos do caso, verifica-se que a quantidade de droga 
apreendida - 80,9 gramas de maconha - não se mostra exacerbada, 
o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta 
imputada à paciente não pode ser tida como das mais elevadas. 
Ademais, o fato de a paciente ter tentado ingressar no presídio 
levando pequena quantidade de maconha para seu irmão 
custodiado não conduz necessariamente à conclusão de 
imprescindibilidade da segregação.

Tais circunstâncias somadas ao fato de não haver nos autos notícias 
de envolvimento da ré em outros delitos ou em organização 
criminosa, sendo, a princípio, primária e com bons antecedentes, 
indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das 
medidas cautelares menos gravosas.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, 
confirmando a liminar deferida, revogar a prisão preventiva da 
paciente, ressalvada a aplicação de medidas cautelares alternativas 
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem 
definidas pelo Juiz de primeiro grau, bem como a possibilidade da 
decretação de nova prisão preventiva, desde que devidamente 
fundamentada.

(HC 435.228/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA 
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 09/05/2018).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE 
SURPREENDIDA AO ADENTRAR EM ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL COM ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADES DELITUOSAS. ACUSADA NÃO INTEGRANTE DE 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES 
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ALTERNATIVAS. VIABILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à 
observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos 
insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se 
indispensável a demonstração de em que consiste o periculum 
libertatis .

2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, essa foi convertida 
em preventiva em razão da natureza e da quantidade das drogas - 
50g (cinquenta gramas) de maconha e 100g (cem gramas) de 
cocaína -, apreendidas por ocasião da tentativa de adentrar ao 
presídio em que seu companheiro estava segregado.

3. Muito embora o édito prisional indique a necessidade da 
imposição da prisão cautelar, valendo-se sobretudo da menção à 
quantidade de droga apreendida, a decretação da prisão preventiva 
mostra-se desproporcional ao caso. Isso porque, não obstante a 
quantidade de droga apreendida não poder ser considerada 
pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da 
periculosidade da paciente, a ponto de justificar o encarceramento 
preventivo. Some-se a isso o fato de a paciente ostentar condições 
pessoais favoráveis, indicativas de que não se dedica a atividades 
delituosas, tampouco integra organização criminosa.

4. Ordem de habeas corpus concedida, determinando-se a 
revogação da prisão preventiva da paciente, se por outro motivo 
não estiver presa, mediante aplicação de medidas cautelares 
previstas no art.319 do Código de Processo Penal, a critério do 
Juízo singular, incluindo, obrigatoriamente, a proibição de visitas a 
presídios.

(HC 352.217/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 
SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 11/05/2018).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 
ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO 
INSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a 
determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se 
apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade 
da prisão (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do 
Código de Processo Penal.

2. Ao converter o flagrante em prisão preventiva, a Juíza de 
primeiro grau adotou fundamentos genéricos, v. g., ao afirmar que 
"a liberdade provisória é incompatível com a gravidade natural do 
crime de tráfico de entorpecente"; "o tráfico de entorpecente é o 
grande responsável pelo financiamento das quadrilhas e 
organizações criminosas que colocam em risco a paz da 
sociedade"; o tráfico de drogas é "também fator desencadeante de 
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uma série de crimes relacionados à obtenção de dinheiro para 
sustentar o vício dos menos favorecidos; "o tráfico de entorpecente 
[...] possibilita o acesso das pessoas às drogas". Deixou, no 
entanto, de apontar elementos concretos que, efetivamente, 
evidenciassem poder o paciente, solto, colocar em risco a ordem 
pública ou a ordem econômica, ou mesmo se furtar à aplicação da 
lei penal.

3. Muito embora não seja equivocada a argumentação judicial em 
apontar a gravidade do crime de tráfico de drogas e os malefícios 
gerados à sociedade como um todo, não pode o magistrado 
exonerar-se do dever de indicar circunstâncias específicas do caso 
examinado que amparem o prognóstico de que o investigado ou réu 
voltará a delinquir ou que irá perturbar a instrução ou mesmo 
furtar-se à aplicação da lei penal. É insuficiente, assim, invocar a 
modalidade criminosa atribuída àquele, sob pena de se 
institucionalizar a prisão preventiva obrigatória, automática, 
decorrente da prática de todo crime de mesma natureza e, por 
conseguinte, ferir a presunção de não culpabilidade e a 
excepcionalidade da prisão cautelar.

4. Ordem concedida para, confirmada a liminar, cassar a decisão 
que decretou a prisão preventiva do paciente, ressalvada a 
possibilidade de ser editada nova decisão, em termos que 
demonstrem a análise fundamentada da cautelaridade justificadora 
da mantença do cárcere preventivo, e de serem fixadas medidas 
cautelares alternativas, nos termos do art. 319, c/c o art. 282 do 
Código de Processo Penal, mediante fundamentação idônea.

(HC 419.560/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 
ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO 
INSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta 
Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de 
segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, 
em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum 
libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

2. Ao converter a prisão em flagrante do réu em custódia 
preventiva, embora haja mencionado que "a quantidade de drogas 
apreendidas e a forma de seu acondicionamento revelam sua 
proximidade com organização criminosa", a indicar a necessidade 
de algum acautelamento da ordem pública, o Juízo de primeiro grau 
não contextualizou, com base em elementos concretos dos autos, a 
imposição da medida extrema. 

3. Os dados acima descritos, embora sejam indicativos da 
materialidade e da autoria delitiva, não denotam, isoladamente, a 
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acentuada periculosidade do acusado ou a maior gravidade da 
conduta supostamente perpetrada, de modo que não se prestam a 
demonstrar a necessidade de privar cautelarmente o réu de sua 
liberdade.

4. Ordem concedida para, confirmada a liminar deferida, 
assegurar ao paciente o direito de responder à ação penal em 
liberdade, ressalvada a possibilidade de nova decretação da 
custódia cautelar se efetivamente demonstrada a sua necessidade, 
sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos 
do art. 319 do CPP.

(HC 397.170/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)

Por fim, efetivamente, em situações muito mais gravosas e também com réus 

sem antecedentes criminais,  o próprio Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus 

impetrado contra decisões desta Corte,  tem reconhecido a hipótese de tráfico privilegiado  ( 

art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), fixando penas inferiores a três anos, em regime aberto, 

com ou sem  possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade  em restritivas de 

direito. A título exemplificativo: a) HC 156.985-SP, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 

de  01/06/2018 - quantidade de entorpecente: 2.968g de cocaína - origem : STJ, REsp 

1.672.673/SP, de minha relatoria - pena de 2 anos e seis meses de reclusão - regime aberto, 

com possibilidade de substituição; b) HC 153.027-SP, Relator Min. EDSON FACHIN,  DJe 

de 01/03/2018 - quantidade de entorpecente: 1.773g de cocaína - origem: STJ, ARESp  

1.183.164-SP, da relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik - pena:  redução no  grau máximo - 

2/3 - com possibilidade de substituição; e c) HC 156.671-SP, Relator Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Dje de 25/06/2018 - quantidade de entorpecentes: 250g de cocaína - 

origem : STJ, RESp 1.647.740-SP,da relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik - minorante a 

ser aplicada  pelo Juízo processante.

Com efeito, relevante é, igualmente, a tese da desproporcionalidade da 

manutenção da segregação cautelar (quase 5 meses de prisão) diante da perspectiva concreta 

de pena no futuro próximo.

Em resumo:
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HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. 
TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA: CANNABIS SATIVA L - THC. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO: VIA INVIÁVEL. 
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO. 
PERICULUM LIBERTATIS. IMPRESCINDIBILIDADE DA 
SEGREGAÇÃO CAUTELAR INOCORRENTE. OUTRAS 
MEDIDAS CAUTELARES: PERTINÊNCIA. PRECEDENTES DO 
STJ E DO STF. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, 
DE OFÍCIO. 

1. Segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – 
STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, não se deve 
conhecer de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Todavia, 
considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do 
feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que 
justifique a concessão da ordem de ofício.

2. O habeas corpus não é a via adequada para desclassificação do 
tráfico para o delito de porte de substância para uso próprio, pois tal 
questão demanda exame fático-probatório, incompatível com o 
remédio eleito, ação constitucional de rito célere e de cognição 
sumária.

3. O  Superior Tribunal de Justiça firmou diretriz segundo a qual, 
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se 
verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando 
evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o 
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do 
Código de Processo Penal – CPP, com realce ao critério da 
imprescindibilidade da medida de segregação, tendo em vista a 
possibilidade de imposição judicial de outras medidas cautelares, em 
substituição ( art. 319).

4. Muito embora não seja equivocada a argumentação judicial em 
apontar a gravidade do crime de tráfico de drogas e os malefícios 
gerados à sociedade como um todo, não pode o magistrado 
exonerar-se do dever de indicar circunstâncias específicas do caso 
examinado que amparem o prognóstico de que o investigado ou réu 
voltará a delinquir ou que irá perturbar a instrução ou mesmo 
furtar-se à aplicação da lei penal. É insuficiente, assim, invocar a 
modalidade criminosa atribuída àquele, sob pena de se 
institucionalizar a prisão preventiva obrigatória, automática, 
decorrente da prática de todo crime de mesma natureza e, por 
conseguinte, ferir a presunção de não culpabilidade e a 
excepcionalidade da prisão cautelar (HC 419.560/SP, Rel. Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
07/12/2017, DJe 15/12/2017).

5. Na hipótese vertente,  não se pode considerar que esteja 
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adequadamente demonstrada a imprescindibilidade da segregação 
cautelar; tampouco se percebe que o paciente esteja a evidenciar 
notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, para além 
daquela perturbação que é ínsita de qualquer crime; perturbação sem a 
qual, com efeito, a conduta nem delito seria. O relatório da autoridade 
policial e a denúncia ofertada não apontaram sequer indícios de vínculo 
do acusado  a organização criminosa, tanto que a peça vestibular 
indica apenas o art. 33 da Lei 11.343/2006.

6. A quantidade da droga apreendida é, de fato, um dos aspectos que 
balizam a aferição do periculum libertatis, mas não é o único. A 
respeito disso, colhem-se diversos julgados recentes, de ambas as 
turmas especializadas em direito penal, dos quais se depreende que 
determinadas quantidades de drogas ilícitas, ainda que não possam ser 
consideradas inexpressivas, não autorizam, isoladamente, a conclusão 
de que a liberdade do réu representa grave risco à ordem pública. 
Precedentes do STJ.

7. De fato, o modus operandi do agente e seu comportamento, antes 
e depois do possível delito, devem ser analisados de forma completa, 
seja para identificar os aspectos que evidenciam o periculum 
libertatis, e recomendam a segregação cautelar, seja para identificar 
aqueles que atenuam o receio quanto à sua liberdade provisória, como 
no caso destes autos.

8. Embora não sejam garantidoras de eventual direito à liberdade 
provisória, condições subjetivas favoráveis do paciente merecem ser 
devidamente valoradas, caso não tenha sido demonstrada a real 
indispensabilidade da medida constritiva. Precedentes da Corte.

9. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício,  a 
fim de substituir a prisão preventiva do paciente por outras medidas 
cautelares (CPP, art. 319), a saber: a) comparecer mensalmente ao 
Juízo processante, para informar e justificar suas atividades 
profissionais; b) não manter contato com outros investigados na 
medida cautelar noticiada e ações penais dela decorrentes; c) não se 
ausentar do Estado de Minas Gerais sem autorização judicial; d) 
recolhimento domiciliar no período noturno (22h às 6h); e) 
recolhimento judicial do passaporte respectivo. 

Diante de tal quadro, não conheço do Habeas Corpus, por ser incabível. 

Entretanto, peço a mais respeitosa vênia ao eminente Relator para conceder a ordem, de 

ofício,  a fim de substituir a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares (CPP, 

art. 319), a saber: a) comparecer mensalmente ao Juízo processante, para informar e justificar 
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suas atividades profissionais; b) não manter contato com outros investigados na medida 

cautelar noticiada e ações penais dela decorrentes; c) não se ausentar do Estado de Minas 

Gerais sem autorização judicial; d) recolhimento domiciliar no período noturno (22h às 6h); e) 

recolhimento judicial do passaporte respectivo. 

É como voto
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