
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 511.477 - SP (2019/0145267-0)
  

RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
IMPETRANTE : JULIO CESAR ALVES DE ALMEIDA E OUTRO
ADVOGADOS : JULIO CESAR ALVES DE ALMEIDA  - SP297790 
   FABIO ESTEVES PEREIRA  - SP297761 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : ALESSANDRO RODRIGUES JUNIOR (PRESO)

EMENTA

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO 
DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE 
INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. 
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. HIPÓTESE DE SUPERAÇÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA 
NA SÚMULA N.º 691/STF. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Consoante o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, não 
se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro 
writ na Instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Esse 
entendimento está sedimentado na Súmula n.º 691/STF. Todavia, é assente a 
possibilidade de mitigação desse enunciado, em hipóteses excepcionais, quando 
emergir dos autos situação de flagrante ilegalidade, como evidenciado no caso em 
apreço.

2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão 
preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que 
elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da 
concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da 
periculosidade do agente.

3. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em 
qualquer outro processo, como o de que se trata de crime que atenta contra a 
saúde da população e é origem de crimes violentos, não são idôneos para justificar 
a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real 
periculosidade do agente.

4. Na hipótese dos autos, a par das expressões vagas, o decreto de 
prisão preventiva indica a necessidade da segregação cautelar com base na 
quantidade de droga apreendida (7,82g de cocaína). Contudo, a não expressiva 
quantidade de droga, por si só, não é indicativo da periculosidade do agente, a 
ponto de justificar a constrição provisória que, com advento da Lei n.º 
12.403/2011, deve ser a última medida, notadamente diante das condições 
pessoais favoráveis do Acusado.

5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva 
do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade 
de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem 
prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a 
demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares 
alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma 
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fundamentada.
 

  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Sexta Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por 
unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros 
Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro votaram 
com a Sra. Ministra Relatora. 

Brasília (DF), 1º de outubro de 2019(Data do Julgamento)

MINISTRA LAURITA VAZ 
Relatora
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HABEAS CORPUS Nº 511.477 - SP (2019/0145267-0)
IMPETRANTE : JULIO CESAR ALVES DE ALMEIDA E OUTRO
ADVOGADOS : JULIO CESAR ALVES DE ALMEIDA  - SP297790 
   FABIO ESTEVES PEREIRA  - SP297761 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : ALESSANDRO RODRIGUES JUNIOR (PRESO)

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRO LAURITA VAZ:

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

ALESSANDRO RODRIGUES JUNIOR contra decisão do Desembargador Relator do HC n.º 

2108899-97.2019.8.26.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

que indeferiu medida de provimento urgente.

Ao que se tem dos autos, o Paciente foi preso preventivamente no dia 14/05/2019, 

pela suposta prática de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 – por ter sido 

flagrado mantendo em depósito 110 eppendorf's de cocaína (7,82g). 

A Defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, cujo pedido liminar foi 

indeferido pelo Desembargador Relator (fls. 106-108). 

Neste writ, a par das condições pessoais favoráveis do Paciente, os Impetrantes 

afirmam que não estão presentes os requisitos para a segregação cautelar.

Nestes termos, requerem, em liminar e no mérito, seja revogada a prisão 

preventiva ou, subsidiariamente, substituída a custódia por medidas cautelares diversas.

A liminar foi deferida (fls. 112-115).

As informações foram prestadas às fls. 123-125 e 126-141.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 

151-154).

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 511.477 - SP (2019/0145267-0)

EMENTA

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO 
DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE 
INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. 
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. HIPÓTESE DE SUPERAÇÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA 
NA SÚMULA N.º 691/STF. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Consoante o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, não 
se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro 
writ na Instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Esse 
entendimento está sedimentado na Súmula n.º 691/STF. Todavia, é assente a 
possibilidade de mitigação desse enunciado, em hipóteses excepcionais, quando 
emergir dos autos situação de flagrante ilegalidade, como evidenciado no caso em 
apreço.

2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão 
preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que 
elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da 
concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da 
periculosidade do agente.

3. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em 
qualquer outro processo, como o de que se trata de crime que atenta contra a 
saúde da população e é origem de crimes violentos, não são idôneos para justificar 
a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real 
periculosidade do agente.

4. Na hipótese dos autos, a par das expressões vagas, o decreto de 
prisão preventiva indica a necessidade da segregação cautelar com base na 
quantidade de droga apreendida (7,82g de cocaína). Contudo, a não expressiva 
quantidade de droga, por si só, não é indicativo da periculosidade do agente, a 
ponto de justificar a constrição provisória que, com advento da Lei n.º 
12.403/2011, deve ser a última medida, notadamente diante das condições 
pessoais favoráveis do Acusado.

5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva 
do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade 
de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem 
prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a 
demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares 
alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma 
fundamentada.

 

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA): 
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O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir habeas corpus contra decisão denegatória de 

liminar proferida em outro writ na Instância de origem, sob pena de indevida supressão de 

instância. 

É o que está sedimentado na Súmula n.º 691/STF ("[n]ão compete ao Supremo 

Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em 

habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis 

mutandis, a este Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 447.280/SP, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 01/06/2018; AgRg no HC 446.100/PR, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 21/05/2018; AgRg no HC 

444.105/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 21/05/2018; 

AgRg no HC 376.599/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 

12/06/2018).

A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, 

deve preponderar a necessidade de se garantir a efetividade da prestação da tutela jurisdicional 

de urgência para que flagrante constrangimento ilegal ao direito de liberdade possa ser cessado – 

tarefa a ser desempenhada caso a caso. 

Todavia, esse atalho processual não pode ser ordinariamente usado, senão em 

situações em que se evidenciar decisão absolutamente teratológica e desprovida de qualquer 

razoabilidade, na medida em que força o pronunciamento adiantado da Instância Superior, 

suprimindo a competência da Inferior, subvertendo a regular ordem do processo, como no caso 

em apreço, que passo ao exame per saltum da segregação cautelar.

A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige 

que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes 

dos autos (arts. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), 

demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria 

delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos 

autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá 

perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a 

instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 

12.403/2011 e com os  princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do 

CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, 

inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos 

Documento: 1871154 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 14/10/2019 Página  5 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções 

estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por 

si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

Nesse sentido: RHC 100.760/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018 (DJe 28/08/2018); RHC 98.582/MG, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018 (DJe 

29/08/2018).

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão 

processual seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que 

elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, 

não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do acusado. 

Exemplificativamente:

"A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade 
abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e 
individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência 
cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida 
extrema, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do 
paciente e da quantidade de substância entorpecente apreendida (11,88 
gramas de cocaína, na forma de crack). Constrangimento ilegal 
configurado." (RHC 101.015/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018.) 

No que diz respeito especificamente ao tráfico ilícito de drogas, não obstante seja 

legítima, em termos de política criminal, a preocupação com o seu alastramento na sociedade, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que fundamentos vagos, 

aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à 

desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, 

insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de custódia preventiva, 

porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente, que só pode ser decifrada à luz de 

elementos concretos constantes dos autos.

Na hipótese em apreço, a Juíza de primeiro grau de jurisdição, ao decretar a 

prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia, limitou-se a lançar a seguinte 

fundamentação:

"Na particular situação dos autos, os policiais militares estavam em 
serviço quando receberam denúncia anônima de que o ora custodiado 
guardava drogas em sua residência para um indíviduo de nome Clayton 
Casimiro da Silva. Em diligência no local, após ter sido franqueada a 
entrada dos policiais pela genitora do autuado ALESSANDRO, os policiais 
lograram encontrar no guarda-roupas, dentro do quarto do averiguado, os 
entorpecentes mencionados na denúncia recebida. Ao ser indagado, o 
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investigado entregou outra quantidade de 'pinos' que escondia dentro da 
cueca. No total, foram apreendidos a quantia de 110 eppendorf's contendo 
'cocaína', pesando, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07,82 (oito 
e duas) gramas.

Destaca-se que a atuação da Polícia Militar, segundo relatos, foi 
deflagrada por denúncia anônima a qual indicava o local do crime, e 
apontava o morador da residência, situado na rua 17-B, n. 1269 José 
Pugliesi Guaíra/SP, constatando-se que se tratava do investigado em 
epígrafe.

Assim, diante das circunstâncias em que apreendido, em 
consonância com denúncia recebida pela Polícia Militar, aliado, ademais, à 
confissão do próprio autuado (fls. 04), tem-se que, ao menos nesta fase, há 
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Desta feita, conclui-se que todos os elementos colhidos até o 
momento são indícios de que o autuado esteja traficando drogas e, com isso, 
colocando em risco à ordem pública, sendo sabido os males decorrentes da 
difusão de drogas pelas comunidades.

[...]
Necessária, portanto, sua segregação cautelar, para proteger a 

sociedade como um todo, garantindo-se, assim, a ordem pública e aplicação 
da lei penal.

Enfim, trata-se de crime gravíssimo, ao qual deve ser dispensado 
necessariamente tratamento mais rigoroso, sendo inviável, pelo menos por 
ora, a imposição das medidas cautelares alternativas, tendo em vista que o 
Código de Processo Penal prevê, como elemento a ser analisado antes da 
concessão de tais medidas, a gravidade do crime e as circunstâncias do fato 
(art. 282, II)." (fls. 85-86; sem grifos no original.)

O Desembargador Relator do writ originário, por sua vez, consignou o que segue 

(fls. 106-108):

"Indefiro a liminar alvitrada.
A medida liminar em habeas corpus é cabível quando o 

constrangimento ilegal é manifesto e constatado de pronto, através do 
exame sumário da inicial o que não ocorre no presente caso.

O remédio heroico, por sua própria natureza constitucional, 
voltada à proteção da liberdade do indivíduo, reclama a adoção de medida 
processual pronta e rápida.

A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, 
somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se de plano 
evidente constrangimento ilegal. Não obstante a relevância dos argumentos 
apresentados no presente writ, não se verifica, em cognição sumária, a 
presença dos requisitos para a concessão da medida de urgência.

[...]
In casu, a r. decisão hostilizada, acostada a fls. 63/68 destes autos, 

apresenta-se suficientemente fundamentada e considera a presença de 
fortes indícios de autoria, consubstanciados nas circunstâncias da 
apreensão. De fato, trata-se de expressiva quantidade de drogas, 110 
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(cento e dez) tubos eppendorf de cocaína, indicando periculosidade do 
agente. Verifica-se, assim, ao menos em cognição sumária, que a custódia se 
justifica pela garantia da ordem pública.

Tampouco se verifica antecipação da pena na custódia cautelar, 
uma vez que sua fundamentação não se confunde com o julgamento de 
mérito. Da mesma forma, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, 
eis que a prisão de forma alguma impede que a defesa arrole suas 
testemunhas.

Em suma, não é possível verificar qualquer ilegalidade ou 
contradição entre o r. decisum hostilizado e as evidências constantes no 
caderno investigativo, razão pela qual não vislumbro, ao menos em análise 
perfunctória, flagrante constrangimento ilegal a justificar a medida de 
urgência. [...]"

Como se vê, não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que 

justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda 

da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é 

incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade.

Ademais, a não expressiva quantidade de droga apreendida (7,82g de cocaína), 

por si só, não é indicativa da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento 

preventivo.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE 
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO 
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DA 
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 691 DA SUPREMA 
CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 
OFÍCIO.

[...]
5. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis 

em qualquer outro processo, como o de que se trata de crime que atenta 
contra a saúde da população e é origem de crimes violentos, não são 
idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada 
dizem acerca da real periculosidade do agente.

6. Na hipótese dos autos, a par das expressões vagas, o decreto de 
prisão preventiva indica a necessidade da segregação cautelar com base na 
quantidade de droga apreendida (40g de cocaína). Contudo, a imposição 
das medidas cautelares revela-se mais adequada ao caso. Isso porque a não 
expressiva quantidade de droga, por si só, não é indicativo da 
periculosidade do agente, a ponto de justificar a constrição provisória que, 
com advento da Lei n.º 12.403/2011, deve ser a última medida, notadamente 
diante das condições pessoais favoráveis. Precedentes do STJ.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 
revogar a prisão preventiva do Paciente, sem prejuízo da fixação de 
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medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal pelo 
Juízo processante, de maneira fundamentada, ou de nova decretação de 
prisão cautelar, em caso de fato novo a demonstrar a necessidade da 
medida. (HC 489.054/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 
julgado em 02/04/2019, DJe 22/04/2019; sem grifos no original.)

Registre-se, em conclusão, que, "[a]inda que não sejam garantidoras do 

direito à soltura, certo é que as condições pessoais favoráveis, como residência fixa e 

bons antecedentes, merecem ser valoradas" (HC 440.739/SP, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

Ante o exposto, CONCEDO a ordem de habeas corpus para, confirmando a 

liminar, determinar a soltura do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da 

necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem 

prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a 

necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de 

Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA TURMA
 

 
Número Registro: 2019/0145267-0 HC 511.477 / SP

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  15006965020198260210  21088999720198260000

EM MESA JULGADO: 01/10/2019

Relatora

Exma. Sra. Ministra  LAURITA VAZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NEFI CORDEIRO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS LIMA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : JULIO CESAR ALVES DE ALMEIDA E OUTRO
ADVOGADOS : JULIO CESAR ALVES DE ALMEIDA  - SP297790 

 FABIO ESTEVES PEREIRA  - SP297761 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : ALESSANDRO RODRIGUES JUNIOR (PRESO)

ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva

CERTIDÃO

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

A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu o habeas corpus, nos termos do voto da 
Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Antonio 
Saldanha Palheiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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