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RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
REQUERENTE : ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : RONALDO ORLOWSKI - RJ087506

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
REQUERIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 

DECISÃO

(Referente à PET n. 00947835/2021)

A Defesa impetrou a inicial deste feito, com pedido liminar, em favor do ora 

Requerente, ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVEIRA contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no HC n. 0076444-74.2020.8.19.0000

Consta nos autos que o Paciente, preso em flagrante em 28/10/2020, teve a 

segregação convertida em preventiva, após abordagem quando supostamente cometia os delitos 

dos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69, c.c. o art. 61, inciso II, alínea 

'j' do Código Penal. Houve a apreensão de 51 g (cinquenta e um gramas) de maconha, 41g 

(quarenta e um gramas) de crack e 31g (trinta e um gramas) de cocaína, além de um rádio 

transmissor utilizado para supostamente conectar-se com traficantes (fl. 18).

A Defesa impetrou prévio habeas corpus perante o Tribunal de origem, no qual 

ventilou a ilegalidade da prisão preventiva; que houve quebra da cadeia de custódia da prova; e o 

risco de contaminação do Paciente pela Covid-19 no estabelecimento prisional. O pedido foi 

denegado, nos termos do acórdão de fls. 68-78, assim ementado (fls. 68-70):
 

"Habeas Corpus. Imputação dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, 
ambos da Lei n.º 11.343/06. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido 
de relaxamento da prisão cautelar e de trancamento da ação penal por ausência de 
justa causa, ou de revogação por inidoneidade de fundamentação do decreto 
prisional e ausência dos seus pressupostos, além de ofensa ao princípio da 
homogeneidade. Pedido de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, 
diante da pandemia de COVID-19. Pretensões inconsistentes.

I. Alegação de quebra na cadeia de custódia, em relação à materialidade do 
crime de tráfico de drogas. Não acolhimento. O trancamento da ação penal pela via 
do habeas corpus é medida excepcional, só admissível quando restar provada, sem 
necessidade de exame aprofundado do conjunto fático probatório, a atipicidade da 
conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de justa 
causa, o que não se verifica no presente feito. A ausência de embalagem oficial não 
autoriza o trancamento pretendido. Justa causa consubstanciada nos depoimentos 
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colhidos durante as investigações. Plausibilidade do direito invocado que se faz 
presente. Análise aprofundada da prova que, a toda evidência, ultrapassa os 
estreitos limites do presente writ.

II. Decisão satisfatoriamente motivada e alicerçada em elementos concretos, 
inexistindo qualquer vício a maculá-la. Fumus commissi delicti. Paciente preso em 
flagrante com quantidade considerável de droga para venda: 41g (quarenta e um 
gramas) de cocaína, na forma de 'crack'; 51g (cinquenta e um gramas) de maconha; 
e 31 (trinta e um gramas de cocaína em pó, em local conhecido como ponto de 
venda de drogas dominado por facção criminosa. Circunstâncias que, em princípio, 
denotam habitualidade na conduta imputada e envolvimento com a criminalidade 
organizada. Necessidade inequívoca de se garantir a ordem pública diante de 
provável reiteração criminosa, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos 
imputados. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de restabelecer o status 
libertatis do indivíduo, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva, 
como no presente caso. Alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade que não 
se sustenta, sendo, em princípio, incompatível com o teor da imputação, com a 
gravidade concreta da conduta cometida e com a via estreita do presente writ. 
Pandemia de COVID-19. Adoção de diversas medidas sanitárias e de saúde pública 
para enfrentamento da emergência em questão. Edição da Portaria Interministerial 
n.º 07, de 16/03/2020, dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e Saúde, no 
âmbito do Sistema Prisional, que prevê procedimentos a serem adotados de forma a 
evitar a propagação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais. 
Recomendação n.º 62/20, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, com 
previsão de que as prisões preventivas, durante a pandemia, hão de ser mantidas 
em caráter excepcional, o que não significa dizer que os presos deverão ser 
indistintamente colocados em liberdade ou que somente permanecerão no cárcere 
aqueles que não se incluam no rol de prioridades elencado pelo CNJ. Até porque, 
trata-se de mera recomendação, sem força de lei. Paciente que, embora não 
responda a processo por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, 
foi capturado na prática de delitos de extrema gravidade, cujas circunstâncias – 
prisão na posse de elevada quantidade e variedade de drogas, em local conhecido 
como ponto de vendas de drogas, dominado por facção criminosa – constituem forte 
indicativo da inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da 
prisão, acrescentando-se que não se trata de paciente que se insira no chamado 
grupo de risco. Prisão cautelar que não ofende o princípio da presunção de 
inocência. Verbete n.º 09 das Súmulas do STJ. Ausência de ilegalidade. Ordem 
denegada."

 
Daí a inicial do presente mandamus, em que a Defesa alegou, em suma, a 

inidoneidade do decreto prisional, pois há vício nos elementos de materialidade e, em 

consequência, falta justa causa na hipótese. Sustenta que, conforme certificação pericial, as 

drogas apreendidas foram entregues para o laudo sem o necessário lacre, de forma que não há 

como se garantir a lisura da cadeia de custódia.

Asseverou também que a quantidade de entorpecentes encontrada em poder do 

Paciente é inexpressiva e não justifica a segregação cautelar, sendo evidente o cabimento de 

medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, requereu:
 
"a) a intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da data da realização 

do julgamento, permitindo-se, caso haja interesse, a sustentação oral na data do 
julgamento;

b) seja deferida a liminar com o Relaxamento da Prisão em relação ao 
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Tráfico (art. 33, da Lei 11.343/2006) para que o Paciente aguarde, em liberdade, o 
julgamento do presente writ;

c) seja concedida a ordem para determinar:
c.1) a anulação do feito desde o inquérito policial, eivado de nulidade, 

reconhecendo-se a quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, a prova ilícita; 
ou para c.2) anulá-lo a partir da denúncia, ante sua demonstrada inépcia (falta de 
justa causa); ou. ainda, c.3) para absolvê-lo do delito tipificado no art. 33, da Lei 
11.343/2006, ante a evidente quebra da cadeia de custódia." (fls. 9-10)

 
Deferi o pedido liminar para determinar a soltura do Paciente em 26/03/2021 (fls. 83-

95).

Prestadas as informações, o Ministério Publico Federal opinou pelo não 

conhecimento ou denegação da ordem (fls. 126-133).

Na sessão de julgamento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ocorrida 

em 22/06/2021, inicialmente esclareci que persistia o interesse no julgamento deste writ, pois em 

consulta ao site que o Tribunal a quo mantém na internet, verifiquei que havia sido designada 

para o dia 09/08/2021 a audiência de instrução e julgamento do Processo-crime n. 0219295-

36.2020.8.19.0001.

Daí concedi parcialmente a ordem de habeas corpus, em ratificação à decisão em que 

deferi liminar, para determinar a incontinenti soltura do Paciente, se por al não estivesse preso, 

com as advertências de que deveria permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos 

judiciais, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de 

Processo Penal) pelo Juiz da causa, desde que de forma fundamentada, e de que a prisão 

processual poderia ser novamente decretada em caso de descumprimento das referidas medidas 

(art. 282, § 4.º, c.c. o art. 316 do Código de Processo Penal) ou da superveniência de fatos 

novos. O julgamento não foi concluído nessa ocasião em razão do pedido de vista do eminente 

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.

Na sessão de 14/10/2021, o Ministro Sebastião trouxe seu voto-vista para conceder a 

ordem, oportunidade em que ressaltei ter havido alteração da situação processual que me levou a 

aditar meu voto. O ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, em seguida, também pediu vista dos 

autos.

Após, a Defensoria Pública Estadual, em 22/10/2021, formulou o pedido de fls. 146-

149, no qual alegou e requereu o que se segue (fls. 148-149):
 

"Na devolução do voto-vista, ocorrida na sessão do último 14 de outubro, o 
Min Sebastião Reis Jr vota pela colhida integral do pleito; ocasião que foi aditado o 
voto de Vossa Excelência pela superveniência da sentença condenatória pelo juízo 
de piso, julgando prejudicada a presente impetração, porém ressaltando a 
manutenção da liberdade do paciente para o apelo.

Em seguida pediu vista o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz, em razão da 
inovação do tema sobre cadeia de custódia e seus desdobramentos, em especial pela 
situação do caso concreto.

Nessa mesma sessão a defesa técnica fez uma questão ordem sobre a 
determinação prisional oriunda da sentença condenatória, sem que houvesse 
qualquer fato novo apontado, havendo assim afronta à decisão do STJ, em especial 
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da decisão liminar de março de 2021 e sua confirmação até a presente data.
[...].
A urgência do pedido ganha densidade, não só para resguardar autoridade 

da decisão libertária de Vossa Excelência no presente feito, posto que não houve 
exaurimento da presente ordem, como pela reparação da ilegalidade. Veja que o 
paciente foi preso na data de 19 de outubro, encontrando-se no sistema 
penitenciário pela decisão ilegal da juíza da comarca de Niterói, doc 4.

Ante ao todo o exposto, requer com urgência o restabelecimento do status 
libertário do paciente, na conformidade da decisão liminar da Relatora e da 
própria manutenção nas sessões realizadas pelo nobre colegiado da Sexta Turma 
do STJ, determinando ao juízo de criminal de Niterói o devido recolhimento da 
ordem prisional e a certificação da soltura."

 
Em 26/10/2021, os autos voltaram-me conclusos, para a análise da pretensão urgente 

incidental.

É o relatório. Decido.

Conforme consignei no aditamento ao voto que proferi na sessão da Sexta Turma do 

Superior Tribunal de Justiça de 14/10/2021, a situação processual, hoje, é diversa daquela que 

havia em 22/06/2021. A nova conjuntura levou-me, na ocasião, a votar no sentido de conceder 

ordem de habeas corpus ex officio para determinar a incontinenti soltura do Paciente, se por al 

não estivesse preso, sob os fundamentos que passo a esclarecer.

Na sentença superveniente proferida em 07/10/2021, a Juíza de primeiro grau 

consignou o que se segue (fls. 173-174; sem grifos no original):
 
"Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o acusado ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVEIRA pela prática dos 
delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na 
forma do artigo 69 do Código Penal.

Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
1) O Réu é primário e não possuidor de maus antecedentes, consoante sua 

FAC de fls. 206/211 e 275/280. Não há motivos, assim, para que a sua pena-base 
seja fixada acima do patamar mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de 
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com o valor unitário do DM 
no mínimo legal à época dos fatos.

2) Não há incidência de circunstâncias atenuantes, nem agravantes.
3) Deixo de fazer incidir a causa especial de diminuição de pena prevista no 

artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 uma vez que o acusado se dedica às atividades 
criminosas. Note-se que o Réu atuava, segundo consta dos autos, como elemento a 
serviço da facção criminosa comando vermelho.

Assim, como se sabe, a referida facção criminosa não permite a traficância 
'avulsa', ou seja, para a prática do tráfico nas comunidades controladas pela 
associação criminosa é preciso integrá-la, fato que denota que o acusado se dedica 
às atividades ilícitas. Além disso, também foi condenado pelo crime de associação 
para o tráfico, o que corrobora que a sua vida é dedicada às práticas criminosas. 
Não há incidência de causas especiais de diminuição ou aumento de pena, em razão 
do que torno os limites acima definitivos.

Artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006.
1) O Réu é primário e não possuidor de maus antecedentes consoante sua 

FAC de fls. 206/211 e 275/280. Não há motivos, assim, para que a pena-base seja 
fixada acima do seu patamar mínimo legal, qual seja, em 03 (três) anos de reclusão 
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com o valor unitário do DM no mínimo 
legal.
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2) Não há incidência de circunstâncias atenuantes, nem agravantes.
3) Tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, em razão do que 

torno os limites acima definitivos.
Os crimes foram praticados na forma do concurso material, em razão do 

que as penas cominadas devem ser cumuladas, perfazendo-se o total de 08 (oito) 
anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, com o valor 
unitário do DM no mínimo legal.

Deixo de realizar a detração penal determinada no artigo 387, § 2º, do 
CPP. Esta magistrada entende que a detração penal na sentença é da competência 
do Juízo da Execução Penal, uma vez que, em se tratando de cálculo que vise à 
modificação do regime inicial de cumprimento de pena do condenado, este deve 
levar em consideração outros critérios além dos aritméticos.

[...].
Fixo o regime inicialmente fechado, com fulcro no artigo 33, "b", do CP, a 

contrario sensu, c/c artigo 2º, § 1º, da lei 8072/90, com a redação dada pela Lei 
11.464/2007, para cumprimento da pena prisional do acusado.

Tendo em vista a gravidade concreta dos delitos perpetrados pelo acusado, 
cuja análise foi esmiuçada neste deciso, em que se prolata um Juízo de certeza, 
entendo que a prisão cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública e 
da aplicação da Lei Penal, com fulcro no artigo 312 do CPP, motivo pelo qual 
decreto a referida medida.

Expeça-se o respectivo mandado.
Condeno o réu, outrossim, no pagamento das custas processuais, na forma 

do art. 804 do CPP.
Expeça-se carta de execução de sentença provisória à VEP, na forma da 

Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça."
 

Embora não se trate de manutenção da prisão preventiva no título condenatório 

superveniente (que, a propósito, não produzia efeitos, em razão do provimento liminar que 

deferi nestes autos), mas de decretação de nova prisão (o que prejudica o pedido original de 

soltura), reitero que em 26/03/2021 consignei que a quantidade de entorpecentes cuja 

propriedade foi atribuída ao Paciente evidenciava a suficiência, para acautelar o processo, da 

fixação de medidas constritivas diversas da prisão, notadamente considerado o estado de 

emergência sanitária decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, o qual torna a 

segregação ainda mais excepcional, e que em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça 

deliberou-se que a apreensão de determinadas quantidades de drogas ilícitas, embora não possam 

ser consideradas inexpressivas, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que a prisão 

preventiva é a única medida cautelar adequada, caso não sejam suficientes à demonstração do 

periculum libertatis. Por isso, nesse decisum, determinei a pronta soltura do Paciente, se por al 

não estivesse preso, com as advertências de que deveria permanecer no distrito da culpa e 

atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares 

alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal) pelo Juiz da causa, desde que de forma 

fundamentada, e de que a prisão processual poderia ser novamente decretada em caso de 

descumprimento das referidas medidas (art. 282, § 4.º, c.c. o art. 316 do Código de Processo 

Penal) ou da superveniência de fatos novos.

Todavia, como se constata do fragmento da sentença que transcrevi, a Juíza de 

primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do Paciente na sentença, não informou o 
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eventual descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, nem declinou 

quaisquer fatos supervenientes que justificassem o estabelecimento da cautelar processual 

mais gravosa.

Portanto, deve ser relaxada a ilegal prisão decorrente do édito condenatório de 

primeiro grau, proferida sob fundamentos em desconformidade com a liminar que deferi em 

26/03/2021, sem que houvesse provimento anterior desta Corte ou do Supremo Tribunal 

Federal (única Corte com jurisdição sobre o Superior Tribunal de Justiça) para que 

referido decisum não mais produzisse efeitos. 

Ante o exposto, considerados os fundamentos do aditamento ao voto que proferi em 

14/10/2021, DEFIRO o pedido liminar incidental para: a) determinar a incontinenti soltura do 

Requerente, salvo se por mandado prisional diverso do expedido no Processo-crime n. 0219295-

36.2020.8.19.0001 estiver segregado; b) assegurar ao Condenado que permaneça em liberdade 

até eventual trânsito em julgado da condenação, salvo haja o descumprimento de medidas 

cautelares diversas da prisão (art. 282, § 4.º, c.c. o art. 316 do Código de Processo Penal) ou a 

superveniência de fatos novos; e c) suspender a expedição ou determinar o recolhimento da guia 

de execução de sentença provisória à Vara de Execuções Penais.

Publique-se. Intimem-se.

Após, reencaminhem-se os autos ao Gabinete do eminente Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, em razão do seu pedido de vista.
 

Brasília, 26 de outubro de 2021.

MINISTRA LAURITA VAZ 
Relatora
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