
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 426.783 - SP (2017/0309207-1)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
   DIOGO CESAR PERINO  - SP0274029
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : MARCELO FERNANDES DOS SANTOS 

EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE 
DROGAS ILÍCITAS. QUANTIDADE DE QUE NÃO SE 
CONSIDERA PARTICULARMENTE EXPRESSIVA. RÉU 
PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS 
DESFAVORÁVEIS. PARECER MINISTERIAL PELA 
CONCESSÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

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

2. O paciente destes autos e sua convivente foram presos em flagrante 
porque, seguindo a trilha de denúncia anônima, e depois de obter 
mandado de busca e apreensão domiciliar, policiais militares 
encontraram em suas vestimentas, bem como escondidas na residência 
em que vivem, diversas porções de drogas ilícitas, além de, na bolsa 
da convivente, 1 munição calibre 38.

3. Ao homologar a prisão em flagrante, o primeiro grau de jurisdição 
decretou a segregação cautelar do ora paciente, mas não de sua 
companheira, ao fundamento de que "no local realizava uma 
atividade de certa maneira duradoura, não havendo elementos 
que façam crer ser uma oportunidade isolada, razão pela qual há 
risco de reiteração da conduta".

4. O juízo da segunda instância, chancelando o decreto de prisão 
preventiva, asseverou que "o paciente está sendo acusado da 
prática de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), 
circunstância que evidencia periculosidade e justifica sua custódia 
cautelar".

6. Ocorre que esses elementos não demonstram a imprescindibilidade 
da prisão preventiva, tampouco se percebe  elementos concretos, 
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contidos nos autos, de 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.

7. Na esteira de incontáveis precedentes desta Corte, a prisão cautelar 
é sempre 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. Merece atenção, ademais, que nestes autos se examina a apreensão 
de droga ilícita em quantidade que não é particularmente expressiva. 
Consta do laudo pericial que a apreensão envolveu 82 gramas de 
cocaína, ou seja, 41 gramas para cada um dos flagranteados. 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 o réu apresenta periculum libertatis.

9. Oportunamente, esclareça-se que, embora o juízo de origem tenha 
considerado relevantes "os registros de mensagens em seu celular 
de pessoas querendo comprar drogas", é ilegítima a obtenção de 
dados, pela polícia, diretamente do aparelho de telefonia celular 
apreendido na prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial. 

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

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não 
conhecer do pedido e conceder "Habeas Corpus" de ofício, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge 
Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 27 de fevereiro de 2018(Data do Julgamento)

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 426.783 - SP (2017/0309207-1)
RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
   DIOGO CESAR PERINO  - SP0274029
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : MARCELO FERNANDES DOS SANTOS 

RELATÓRIO

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

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

MARCELO FERNANDES DOS SANTOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo que denegou a ordem pleiteada perante aquela instância, autos de n. 

2178986-49.2017.8.26.0000 (e-STJ fl. 73):

HABEAS CORPUS ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 REVOGAÇÃO 
DA PRISÃO PREVENTIVA IMPOSSIBILIDADE DECISÃO 
FUNDAMENTADA PRESENÇA DOS REQUISITOS 
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM 
DENEGADA.

Infere-se dos autos que o paciente, preso em flagrante por aparentemente 

possuir drogas ilícitas que seriam destinadas à venda, em infração ao art. 33, caput, da Lei n. 

11.343/2006, tendo sua prisão preventiva decretada ao fundamento de que "no local 

realizava uma atividade de certa maneira duradoura, não havendo elementos que façam 

crer ser uma oportunidade isolada, razão pela qual há risco de reiteração da conduta" 

(e-STJ fl. 66).

Nesta impetração, a defesa sustentou que a segregação cautelar é ilegítima, 

na medida em que o decreto prisional careceria de fundamentação concreta, por ausente a 

indicação de periculum libertatis.

Pediu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva.

A medida liminar foi indeferida (e-STJ fls. 82/83).

O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem, em parecer 
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ementado nos seguintes termos (e-STJ fl. 88):

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO 
INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA E HEDIONDEZ DO DELITO. 
DESPROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA 
ORDEM.

1. É vedada a utilização do writ como substitutivo de recurso 
próprio. No entanto, verificado o constrangimento ilegal como na 
espécie, a ordem pode ser concedida de ofício para afastá-lo.

2. A garantia genérica da ordem pública e a hediondez do crime de 
tráfico de entorpecentes não são fundamentos idôneos para a 
decretação da custódia cautelar.

3. Parecer pelo não conhecimento do writ, concedendo-se a ordem 
de ofício.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 426.783 - SP (2017/0309207-1)
  

VOTO

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

De plano, registre-se que é indevida a impetração de habeas corpus como 

sucedâneo recursal, haja vista o cabimento, em tese, de meio de impugnação com regência 

legal específica. Nada obstante, no caso em tela, a possibilidade de cognição de ofício de 

eventual ilegalidade flagrante impõe o exame das teses por meio das quais a defesa se insurge 

contra acórdão proferido pela instância regional.

O paciente destes autos e sua convivente foram presos em flagrante porque, 

seguindo a trilha de denúncia anônima, e depois de obter mandado de busca e apreensão 

domiciliar, policiais militares encontraram em suas vestimentas, bem como escondidas na 

residência em que vivem, diversas porções de drogas ilícitas, além de, na bolsa da convivente, 

1 munição calibre 38. Confira-se, a esse respeito, o seguinte trecho do termo de depoimento 

no auto de prisão em flagrante (e-STJ fls. 44/45):

Sou Policial Civil e presto serviços na DISE desta cidade e já há 
tempo minha equipe recebeu informação anônima de que as 
pessoas de Marcelo e sua convivente estariam vendendo drogas na 
rua Rotary Clube, n° 230, bairro Morada dos Nobres. A 
informação relatava que Marcelo faz uma espécie de "disk-droga", 
pois faz a venda por telefone e entrega de motocicleta, sendo que 
muitas vezes sua convivente vai com ele na motocicleta para não 
chamar a atenção da policia. Foi realizado um relatório de 
investigação relatando esses fatos e um Mandado de Busca 
Domiciliar foi expedido. Hoje, por volta das 17h20min, eu e minha 
equipe fomos cumprir tal Mandado e quando lá chegamos, fomos 
recebidos pela convivente de Marcelo, identificada naquele 
momento como sendo Roseneide Ferreira. Nós a informamos do por 
quê de nossa estada no local e ela disse que Marcelo havia saido. 
Enquanto conversávamos Marcelo chegou de motocicleta e foi 
imediatamente abordado. Marcelo vestia botina e uma camiseta de 
uma empresa, para dar a entender que estava trabalhando. Em 
busca pessoal realizada em Marcelo, o policial Daniel encontrou 
em sua meia 07 pinos de cocaina. Eu olhei sua carteira e havia nela 
R$ 309, 00 em dinheiro e Marcelo não soube dizer quanto havia a 
carteira ou qual a procedência desse dinheiro. Marcelo está 
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desempregado e disse que faz "bico" de instalações de alarmes. 
Quanto à droga, ele disse que é usuário e essa droga era para seu 
uso. Fizemos uma busca na casa e encontrei 15 pinos de cocaina 
dentro de uma embalagem de caldo Maggi sobre a geladeira que 
estava na área externa da casa. Embaixo do tanque de lavar 
roupas o policial Daniel encontrou uma sacola plástica contendo 
73 pinos de cocaina. Todos os pinos encontrados são idênticos. Na 
bolsa de Roseneide eu encontrei pedaços de cocaina em pedra, R$ 
80,00 em dinheiro e uma munição calibre .38 intacta. Roseneide 
disse que a munição ela achou na rua e o dinheiro ela disse que é 
proveniente de faxinas, vez que está desempregada. Pelas 
informações que minha equipe recebeu a autuada é proprietária da 
residência e deixa o Autuado utilizá-la para distribuir drogas, 
inclusive, normalmente ela saí com ele de motocicleta para entregar 
droga e não chamar a atenção da policia. No celular do Autuado 
há mensagens de pessoas querendo comprar drogas, a exemplo: 
"Parça você nao me venderia uma pra te pagar amanha meio dia 
sem falta recebo só amanha - Maior neurose" sic. Durante as 
buscas na casa dos autuados, o telefone de Marcelo tocou e o 
policial André atendeu e o interlocutor perguntou se seria possível 
Marcelo entregar 08 "bombons" para ele, em uma clara referência 
à entrega de drogas, pois em nosso relatório de investigação, já 
constamos que o Autuado sempre usava códigos para referir-se às 
drogas, tal como: "lanche", "perfume", etc. Diante dos fatos os 
autuados foram conduzidos a este Plantão Policial. Nada mais disse 
nem lhe foi perguntado. Lido e assinado, fica este termo fazendo 
parte integrante do auto de prisão em flagrante em epígrafe.

Ao homologar a prisão em flagrante, o primeiro grau de jurisdição decretou 

a segregação cautelar do ora paciente, mas não de sua companheira, ao fundamento de que 

"no local realizava uma atividade de certa maneira duradoura, não havendo elementos 

que façam crer ser uma oportunidade isolada, razão pela qual há risco de reiteração da 

conduta" (e-STJ fl. 66).

O Juízo da segunda instância, chancelando o decreto de prisão preventiva, 

asseverou que "o paciente está sendo acusado da prática de tráfico de drogas (crime 

equiparado a hediondo), circunstância que evidencia periculosidade e justifica sua 

custódia cautelar" (e-STJ fls. 75/76).

Ocorre que esses elementos não demonstram a imprescindibilidade da prisão 

preventiva, tampouco se percebe de elementos concretos, contidos nos autos, que o paciente 

esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, para além 

Documento: 1678359 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 08/03/2018 Página  6 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

daquela perturbação que é ínsita de qualquer crime; perturbação sem a qual, com efeito, a 

conduta nem crime seria. 

Na esteira de incontáveis precedentes desta Corte, a prisão cautelar é 

sempre 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. Nessa linha de entendimento:

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 
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 do paciente foi decretada com base em 
fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime 
de tráfico de drogas, sem a observância do disposto no art. 312 do 
Código de Processo Penal. Não foram apontados elementos 
concretos a justificar a segregação provisória. Nem mesmo a 
quantidade do entorpecente apreendido - 6 (seis) pinos de cocaína 
- pode ser considerada relevante a ponto de autorizar o decreto 
preventivo.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 
revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação das 
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo 
Penal, a critério do Juízo de primeiro grau. (HC 351.553/SP, Rel. 
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 
10/5/2016).

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

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

2. O Juiz de primeiro grau apontou genericamente a presença dos 
vetores contidos no art. 312 do CPP e decretou a prisão preventiva 
com base em expressões genéricas e lacônicas - tais como 
"tratando-se de crime equiparado à hediondo", "de alta lesividade 
à ordem pública", "de repercussão negativa para a sociedade" -, 
que servem para todos os casos de prisão por tráfico de drogas e, 
portanto, para nenhum.

3. Ordem concedida para confirmar os efeitos da liminar e revogar 
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (HC 
311.242/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, 
julgado em 28/4/2015, DJe 7/5/2015).

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO DE DROGAS. 
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA  EM  PREVENTIVA.  
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  GRAVIDADE CONCRETA  
DO  DELITO.  INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL A 
QUO COMPLEMENTAR A MOTIVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER ACOLHIDO.

1.  A  decretação  da  prisão preventiva exige fundamentação 
idônea, contextualizada em dados concretos, individuais e 
identificáveis nos autos  do  processo,  não servindo de motivação a 
mera referência ao caráter hediondo da conduta.

2. Não cabe ao Tribunal, ao confirmar em habeas corpus os 
argumentos da  frágil  decisão primeva, trazer nova 
fundamentação, não aventada pelo decisum que decretou a 
custódia cautelar.

3.  No caso, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como 
a que  a  manteve  em  primeira instância são genéricas. Nelas, não 
há nenhuma  referência  ao  acontecimento  levado  ao  
conhecimento  da Justiça  por meio do auto de prisão em flagrante, 
muito menos alusão às   condições  pessoais  do  agente,  tampouco  
menção  a  eventual peculiaridade  que pudesse revelar a 
periculosidade real do flagrado ou a gravidade concreta do delito.

4.  Recurso  em  habeas  corpus  provido,  a fim de revogar a prisão 
preventiva do ora recorrente, se por outro motivo não estiver preso, 
sem  prejuízo de que o Juízo a quo, de maneira fundamentada, 
examine se  é  caso  de aplicar uma ou mais medidas cautelares 
implementadas pela  Lei  n. 12.403/2011, ressalvada, inclusive, a 
possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua 
necessidade. (RHC 67.597/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 
JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe 14/3/2016).

Merece atenção, ademais, que nestes autos se examina apreensão de droga 
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ilícita em quantidade que não é particularmente expressiva. Consta do laudo pericial que a 

apreensão envolveu 82 gramas de cocaína, ou seja, 41 gramas para cada um dos 

flagranteados (e-STJ fl. 54). 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 o réu apresenta periculum libertatis:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. 
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DROGA APREENDIDA. 
REDUZIDA QUANTIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO 
PROVIDO.

1. É certo que a gravidade abstrata do delito de tráfico de 
entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do 
benefício da liberdade provisória, tendo em vista a declaração de 
inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei nº 11.343/2006 
pelo Supremo Tribunal Federal.

2. Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao 
recorrente não apresentou motivação concreta, apta a justificar a 
segregação cautelar, tendo-se valido de afirmação genérica e 
abstrata sobre a gravidade do delito, decorrente do quantum da 
pena em abstrato, deixando, contudo, de indicar elementos 
concretos e individualizados que evidenciassem a necessidade da 
rigorosa providência cautelar.

3. Condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam 
garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser 
devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real 
indispensabilidade da medida constritiva, máxime diante das 
peculiaridades do caso concreto, em que o acusado foi flagrado na 
posse de 47g de cocaína e 38,98g de maconha. Precedentes.

4. Recurso provido para determinar a soltura do recorrente, sob a 
imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no 
art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.

(RHC 81.456/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 
24/05/2017)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO 
AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. 
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE 
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CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. 
CONFIGURAÇÃO. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS 
NÃO ELEVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 
DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. MEDIDAS 
CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. 
COAÇÃO ILEGAL EM PARTE DEMONSTRADA. WRIT NÃO 
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo 
do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário 
cabível, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de 
Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a 
ordem poderá ser concedida de ofício.

2. As prisões cautelares materializam-se como exceção às regras 
constitucionais e, como tal, sua incidência em cada caso concreto 
deve vir fulcrada em elementos que demonstrem a sua efetiva 
necessidade no contexto fático-probatório apreciado, sendo 
inadmissível sem a existência de razão sólida e individualizada a 
motivá-la, especialmente com a edição e entrada em vigor da Lei n. 
12.403/11, em que a prisão deve ser empregada como última 
medida para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução 
criminal e a aplicação da lei penal.

3. Na hipótese, além de a quantidade da droga apreendida não ser 
elevada, o Tribunal de origem deixou de demonstrar a presença dos 
requisitos autorizadores da preventiva, insculpidos no art. 312 do 
Código de Processo Penal, configurando indevido constrangimento 
ilegal.

4. As condições pessoais favoráveis do agente, no caso, indicam a 
suficiência e adequação das cautelares alternativas, menos 
gravosas, para alcançar os fins acautelatórios pretendidos.

5. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem 
de ofício, para revogar a custódia preventiva dos pacientes, 
mediante a imposição das medidas alternativas à prisão, previstas 
no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.

(HC 417.514/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 05/12/2017, DJe 01/02/2018)

[Quantidade de droga apreendida: 34 gramas de maconha e 42 gramas 
de cocaína].

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 
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no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso 
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. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de 
autoria, 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.

3. No caso dos autos, a prisão preventiva da paciente 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. Não foram apontados elementos concretos a 
justificar a segregação provisória. Nem mesmo a quantidade do 
entorpecente apreendido - 40,94 gramas de cocaína e 44,45 
gramas de maconha - e as circunstâncias do flagrante, podem ser 
consideradas relevantes a ponto de autorizar, por si só, a custódia 
cautelar da paciente, sobretudo quando observada sua 
primariedade, seus bons antecedentes e o fato de, ao que tudo 
indica, possuir dois filhos, com 1 e 2 anos de idade.

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 Código de Processo 
Penal, a critério do Juízo de primeiro grau.

(HC 409.537/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)

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 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 limitou-se a afirmar, genericamente, que "o delito 
imputado aos flagrados - tráfico de drogas - é grave, doloso e 
punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos" e 
que "tal realidade já desautoriza [...] a fixação de fiança ou 
qualquer das medidas cautelares previstas na atual redação do 
CPP, já que inadequadas à gravidade do crime e às circunstâncias 
do fato". Na sequência, acrescentou que "o delito de tráfico de 
drogas é de extrema gravidade, na medida em que acarreta a 
desagregação da família, além de fomentar a prática de outros 
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delitos". Deixou, no entanto, de apontar elementos concretos que, 
efetivamente, evidenciassem poder a paciente, solta, colocar em 
risco a ordem pública ou a ordem econômica, ou mesmo se furtar à 
aplicação da lei penal.

3. Ordem concedida para, confirmada a liminar, cassar a decisão 
que decretou a prisão preventiva da 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. 
Extensão, de ofício, dos efeitos deste acórdão ao corréu Murilo 
Fraga da Costa.

(HC 423.566/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

[Quantidade de droga apreendida: 54 gramas de cocaína].

Oportunamente, esclareça-se que, embora o Juízo de origem tenha 

considerado relevantes "os registros de mensagens em seu celular de pessoas querendo 

comprar drogas" (e-STJ fl. 75), é ilegítima a obtenção de dados, pela polícia, diretamente do 

aparelho de telefonia celular apreendido na prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial. 

Nessa linha de entendimento:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO 
EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOUTRINA 
DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. LEI N. 11.343/2006. 
DISPOSITIVO TELEFÔNICO MÓVEL. AUSÊNCIA DE 
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ACESSO AOS ARQUIVOS E 
DADOS CONTIDOS NO APARELHO CELULAR. PROVA ILÍCITA. 
OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA COM BASE EM 
ROBUSTO MATERIAL PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. 
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 
IMPOSSIBILIDADE.

1. As instâncias ordinárias contrariaram a jurisprudência deste 
Superior Tribunal, porquanto é ilícita a devassa de dados, bem 
como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia 
em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização 
judicial.

Recurso em habeas corpus parcialmente provido para declarar a 
nulidade das provas obtidas no celular do paciente sem autorização 
judicial, cujo produto deve ser desentranhado dos autos (RHC n. 
76.510/RR, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 17/4/2017).

2. O art. 7º, III, da Lei n. 12.965/2014, resguarda os dados 
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pessoais produzidos a partir da utilização da internet, os quais 
evidentemente incluem aqueles armazenados no aparelho celular.

3. Deve ser mantida a condenação, in casu, porque se firmou em 
vasto material probatório - testemunhal e pericial -, obtido a partir 
de investigações da autoridade policial.

4. Recurso especial parcialmente provido para, ao manter a 
condenação dos recorrentes, determinar a exclusão dos dados 
extraídos dos aparelhos celulares, sem prévia autorização judicial, 
com o seu desentranhamento do processo, consoante os 
fundamentos do voto. (REsp 1675501/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 
27/10/2017)

Em resumo, trata-se de crime praticado sem ameaça ou violência, mediante 

execução que não pode ser considerada particularmente gravosa, por réu primário e em 

relação a quem não se identificaram condições pessoais desfavoráveis à concessão da 

liberdade provisória, com indícios de atuação policial indevida, no tocante à leitura de 

mensagens pessoais do réu, sem autorização judicial.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a 

ordem de ofício para, nos termos do parecer ministerial de e-STJ fls. 88/94, relaxar a prisão 

preventiva de MARCELO FERNANDES DOS SANTOS, decretada nos autos de n. 

0001152-30.2017.8.26.0603, ressalvando-se a possibilidade de o Juízo processante aplicar 

as medidas cautelares que considerar imprescindíveis.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal impetrado e ao Juízo de primeiro 

grau.

É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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Relator

Exmo. Sr. Ministro  REYNALDO SOARES DA FONSECA
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Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
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PACIENTE  : MARCELO FERNANDES DOS SANTOS 

ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, não conheceu do pedido e concedeu "Habeas Corpus" de 
ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi 
votaram com o Sr. Ministro Relator.
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