
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 180.822 - MS (2010/0140172-4)
  

RELATOR : MINISTRO HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/CE)

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL 

ADVOGADO : SANDRA REGINA SANTOS DE VASCONCELOS - DEFENSORA 
PÚBLICA

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL 

PACIENTE  : JONNY CRISTOFER OVIEDO SILVEIRA (PRESO)
EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE 
PROVISÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA.  EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA 
APREENDIDA (MAIS DE 1 TONELADA DE MACONHA). 
PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. ORDEM 
DENEGADA.
1. Mostra-se devidamente fundamentada a decisão que indeferiu 
a liberdade provisória ao paciente visando assegurar a garantia da 
ordem pública, circunstância evidenciada pela manifesta 
periculosidade social do paciente, caracterizada na expressiva 
quantidade da droga apreendida - mais de 1 tonelada de maconha 
-, inexistindo, portanto, o alegado constrangimento ilegal.
2. Ordem denegada.

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, denegar a ordem de habeas corpus, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e os Srs. Ministros Og 
Fernandes e Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP) votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Brasília (DF), 04 de novembro de 2010 (data do julgamento).

MINISTRO HAROLDO RODRIGUES  
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE) 

Relator
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Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 180.822 - MS (2010/0140172-4)
  

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HAROLDO RODRIGUES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE) (Relator):  Tratam os autos de 

habeas corpus deduzido em favor de Jonny Cristofer Oviedo Silveira, preso em 

flagrante e denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 

indicada como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que 

denegou o writ ali manejado.

Busca a impetração seja concedida a liberdade provisória ao paciente, 

sustentando não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

A liminar foi indeferida à fl. 101.

Notificados, prestaram informações o Juiz de primeiro grau (fls. 111/112) 

e o Tribunal de origem (fl. 114).

A douta Subprocuradoria-Geral da República, ao manifestar-se (fls. 

128/130), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 180.822 - MS (2010/0140172-4)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HAROLDO RODRIGUES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE) (Relator): Para melhor exame do 

caso, vejamos o teor da decisão de 1º grau, que indeferiu o pedido de liberdade 

provisória:

"Pela análise dos autos em apenso, verifico que existem provas 
da existência do crime e suficiente indícios de autoria.
Como bem observado pelo MP, o delito de tráfico de drogas é 
extremamente lesivo à sociedade como um todo, e vem se 
alastrando com rapidez surpreendente até mesmo nas pequenas 
cidades como a nossa, que até pouco tempo atrás julgavam-se 
distantes desta realidade.
Assim, e com o devido respeito às decisões em contrário, 
entendo que deve ser combatido com a firmeza necessária, sem 
perder de vista o princípio da presunção da inocência do réu, mas 
também atentando aos superiores interesses da sociedade. 
Portanto, presentes os demais requisitos do art. 312 do CPP, a 
prisão do acusado ainda se faz necessária, para garantia da 
ordem pública.
Ademais, os documentos juntados pelo requerente não se 
desincumbem com perfeição da tarefa de demonstrar sua 
residência fixa e emprego certo, como alegado na inicial" (fls. 
84/85).

O Tribunal de origem, por sua vez, consignou:

"O paciente Jonny Cristofer Oviedo Silveira foi preso em 
flagrante, juntamente com André Eduardo Ferreira, Daniel 
Eduardo Ferreira, José Augusto Arenhart, João Soares Miranda e 
Maycon Soares Luiz porque - aos 7 de maio de 2010, na estrada 
vicinal que liga Caarapó a Fátima do Sul - transportavam, 
escondido em um fundo falso na carroceria de um caminhão, 
1.316,48 Kg (um mil e trezentos e dezesseis quilos e 
quatrocentos e oitenta gramas) de maconha.
A pretensão defensiva não comporta acolhida.
Conforme ressaltei no julgamento do Habeas Corpus nº 
2010.017434-4, de minha relatoria, impetrado em favor do corréu 
André Eduardo Ferreira, que se encontra em situação processual 
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Superior Tribunal de Justiça

idêntica à do paciente e cuja ordem foi denegada por unanimidade 
pela 2ª Turma Criminal aos 30 de junho último:
'Malgrado o paciente ostente condições pessoais favoráveis, foi 
flagrado quando transportava vultosa quantidade de maconha - 
mais de 01t (uma tonelada) - o que evidencia a sua ligação com 
grandes traficantes de droga e a gravidade concreta da conduta 
imputada.
Nesse sentido é o entendimento dessa 2ª Turma Criminal:

'Ficando evidenciada a materialidade delitiva e havendo 
fortes indícios de autoria, justifica-se a segregação 
provisória da paciente sob o fundamento da garantida da 
ordem pública, pois a quantidade da droga apreendida é de 
grande monta (500 quilos de 'maconha'), o que evidencia a 
periculosidade do agente.'
(...)

Ante o exposto, nego concessão ao pedido de habeas corpus 
impetrado em favor de Jonny Cristofer Oviedo Silveira."(fls. 
78/79).

Como visto, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na 

necessidade de garantia da ordem pública, circunstância evidenciada pela manifesta 

periculosidade social do paciente, notadamente pela expressiva quantidade da droga 

apreendida - mais de 1 tonelada de maconha -, inexistindo, a meu ver, o alegado 

constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

A - "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA 
NEGADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. 
ORDEM DENEGADA. 
1. Mostrando-se a custódia provisória suficientemente motivada 
na necessidade de garantia da ordem pública e de se assegurar a 
aplicação da lei penal, notadamente pelas circunstâncias 
concretas que envolveram o delito - tráfico de grande quantidade 
de substância entorpecente (cerca de 24 kg de maconha) -, 
inexiste constrangimento ilegal.
2. Habeas corpus denegado."
(HC nº 66.641/SP, Relator o Ministro PAULO GALLOTTI, DJ de 
21/5/2007.)

B - "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE 
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. EQUIPARADO A CRIME 
HEDIONDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. GRANDE 
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AMEAÇA À 
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ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA CONCRETAMENTE. 
INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. 
LEGALIDADE.
1. A simples alegação da natureza hedionda do crime cometido 
pelo agente do delito não é, de per si, justificadora do decreto de 
segregação cautelar, devendo, também, a autoridade judicial 
devidamente fundamentar e discorrer sobre os requisitos 
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Sem embargo, no caso em apreço, a custódia cautelar do 
Paciente não está fundamentada exclusivamente na vedação da 
Lei n.º 8.072/90, mas também, e principalmente, na garantia da 
ordem pública, deveras ameaçada com a atividade de traficância 
desenvolvida pelo Paciente quando da sua prisão em flagrante, 
pois transportava expressiva quantidade de substância 
entorpecente, fato que denota evidente ameaça a ordem pública, 
justificando a manutenção do cárcere cautelar. Precedentes.
3. Ordem denegada."
(HC nº 63.783/CE, Relatora a Ministra LAURITA VAZ, DJe de 
5/2/2007.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer do douto Ministério 

Público Federal, denego o habeas corpus.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA TURMA
 

 
Número Registro: 2010/0140172-4 HC     180.822 / MS

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  10100011926  20100195111

EM MESA JULGADO: 04/11/2010

Relator

Exmo. Sr. Ministro  HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/CE)

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MOACIR MENDES DE SOUSA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO : SANDRA REGINA SANTOS DE VASCONCELOS - DEFENSORA PÚBLICA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE : JONNY CRISTOFER OVIEDO SILVEIRA (PRESO)

ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Liberdade Provisória

CERTIDÃO

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

"A Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do 
Sr. Ministro Relator."

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e os Srs. Ministros Og Fernandes e Celso 
Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP) votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

 Brasília, 04  de novembro  de 2010

ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
Secretário
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