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Decisão Nº 7458/2020 - PJPI/TJPI/GABDESERILOP

HABEAS CORPUS Nº 0754876-85.2020.8.18.0000

ÓRGÃO: 2ª Câmara Especializada Criminal

ORIGEM: Simplício Mendes/Vara Única

RELATOR: Des. Erivan Lopes

IMPETRANTE: Eduardo Rodrigues de Sousa do Carmo Batista  (OAB/PI Nº 7444)

PACIENTE: Hebert de Sousa

EMENTA

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PACIENTE COM APENAS 18 ANOS DE IDADE. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA CONTRA PESSOA. DINÂMICA DOS FATOS QUE INDICAM
PARTICIPAÇÃO COMO MULA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO
PELAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ART.
319, IV E V, DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. LIMINAR
CONCEDIDA.

 

DECISÃO

 

O advogado Eduardo Rodrigues de Sousa do Carmo Batista impetra Habeas Corpus,
com pedido de liminar, em favor de Hebert de Sousa e contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Simplício Mendes/PI.

O impetrante alega, em resumo: que o paciente foi preso em flagrante em 04/08/2020,
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, por ter sido encontrado transportando entorpecente; que
posteriormente foi convertida a prisão em preventiva sem apresentar fundamentação idônea; que o
paciente possui apenas 18 anos de idade, é primário, nunca respondeu a qualquer processo, possui bons
antecedentes, residência fixa e profissão definida; que são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão;
que o acusado foi espancado e torturado de forma cruel; nos autos não há exame de corpo de delito e
registro fotográfico do rosto e corpo inteiro, em desconformidade com 8º, §1º, II, da Recomendação nº 62
do CNJ; que inexistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva; que eventual condenação a pena
do paciente, considerando suas condições pessoais, muito provavelmente não ultrapassará o mínimo legal;
que é cabível prisão domiciliar, pois o acusado testou positivo para COVID-19. Requer a concessão da
liminar, expedindo-se alvará de soltura ou aplicando-se a prisão domiciliar.

Junta documentos, dentre eles a decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva.
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É o relatório. Decido.

O paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela
suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão de ter sido encontrado transportando maconha da
Cidade de São Paulo para Floresta do Piauí. Confira-se:

“(...)

a documentação colacionada da conta de que, ao que tudo indica, durante abordagem policial promovida
pela polícia de Simplício Mendes-PI, após tomarem ciência que um indivíduo estaria transportando da
Cidade de PARAISÓPOLIS – SP com destino a cidade de FLORESTA DO PIAUÍ - PI, uma grande
quantidade de substância entorpecente. Ao que parece, os policiais receberam uma informação que uma
grande quantidade de entorpecente estaria sendo transportado dentro de um ônibus que iria passar pela
BR-020. Que após, foi montada uma barreira na entrada se Simplício Mendes, e que no momento que o
ônibus passou, foi realizada buscas em todos os passageiros. Durante a busca no veículo, foram
encontrados 59 tabletes de uma substância atestada preliminarmente ser “MACONHA” conforme
Laudo Preliminar, assim como os demais objetos encontrados em poder do autuado, tais como R$
139,80 (cento e trinta e nove reais e oitenta centavos) e um bilhete de passagem. Depois da abordagem
delitiva, HERBERT, supostamente, declinou que se tratava apenas de um transportador e que
recebeu o valor de 2.000.00(dois mil reais), para fazer a entrega da droga, mas não sabia para quem
iria entregar. Em ato continuo foi dada a voz de prisão ao flagranteado.

(...)

Ora, restou evidenciado, ao menos nesse momento inicial, fortes indícios de que o autuado está a integrar
organização na prática ilícita do tráfico de drogas, visto a grande quantidade de droga sendo transportada
de uma cidade a outra por estradas federais, demonstra uma audácia na prática do delito.

(...)

Cite-se ainda que a quantidade de droga apreendida, qual seja, 59 (cinquenta e nove) tabletes de
maconha, pesando aproximadamente 40 quilos, conforme Auto de Exibição e Apreensão BO nª
26952/2020. Para que se tenha uma ideia, trata-se da maior apreensão de drogas na região, quantidade
que corresponde a um terço das totalidade de droga apreendida pela Polícia Rodoviária Federal no Estado
do Piauí em todo o ano de 2019.

Deve ainda ter relevo os indícios de caracterização do tráfico entre Estados da Federação, conduta mais
severamente repreendida pelo ordendamento jurídico, uma vez que, segundo o interrogatório do
custodiado, este informou que estava a transportar a droga e Heliópolis-SP para a cidade de Floresta do
Piauí - PI. De fato, a manutenção da custódia é necessária para garantia da ordem pública, bem como para
fins de instrução criminal, vez que a quantidade de droga apreendida faz presumir haver, por detrás, rede
organizada de distribuição de drogas. Frente a isso, quer me parecer que o caso aqui versado se encaixa na
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de possíveis integrantes de organização criminosa,
apta a recomendar a aplicação da prisão preventiva como forma de se resguardar e garantir a ordem
pública. Nessa linha, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC nº 95.024/SP, Ministra Cármen
Lucia, Primeira Turma, STF, djE 20/2009) (...)

Destarte, ante a gravidade concreta do delito imputado, aliada à prova de sua materialidade (grande
quantidade de drogas) e a indícios suficientes de autoria por parte do ora autuado, revela a necessidade de
se manter a prisão preventiva ora fustigada, pelo que a aplicação de outras medidas cautelares diversas do
acautelamento não seria suficiente para se garantir a ordem pública, com a preservação da segurança e da
paz social, a realização de uma correta instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.(...)”.

A Lei 12.403/11, que alterou a prisão processual, possibilitou a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, inserindo a prisão preventiva como ultima ratio.

Com efeito, o art. 282, §6º, do CPP, dispõe que “a prisão preventiva somente será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautela, observado o art. 319
(...)”.

A propósito, a doutrina de Paccelli: "É que agora, a regra deverá ser a imposição
preferencial das medidas cautelares deixando a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas
circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.
Esta, que, em princípio, deve ser evitada, passa a ocupar o último degrau das preocupações com o
processo, somente tendo cabimento quando inadequadas ou descumpridas aquelas (as outras medidas
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cautelares).[1] "

No caso, não obstante a quantidade significativa de droga apreendida, considerando que
o paciente possui apenas 18 anos de idade, é primário, sem registros criminais (Sistema Themis), possui
endereço fixo, além do crime não envolver violência ou grave ameaça contra pessoa e a dinâmica dos
fatos indicarem participação como “mula”, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela
mais adequada, neste momento, para resguardar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e o bom
andamento da instrução.

A propósito, já decidiu o STJ: “Embora o édito prisional indique a necessidade da
prisão cautelar, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Isso
porque o paciente é primário, a conduta foi praticada sem violência ou grave ameaça e a dinâmica dos

fatos sinaliza para uma participação não tão relevante, assemelhando-se à figura da ‘mula
[2]

’”.

Dessa forma, nos termos do art. 282, I e II, do CPP, alterado pela Lei 12.403/11
[3]

,
cabível e proporcional a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos
IV e V do CPP ao paciente, quais sejam: IV – proibição de ausentar-se da Comarca quando a
permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V- Recolhimento domiciliar
no período noturno.

 

DISPOSITIVO:

 

Em virtude do exposto, com fundamento no art. 282 do CPP, concedo liminarmente a
ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva de Hebert de Sousa pelas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, IV e V, do Código de Processo Penal.

Notifique-se a autoridade impetrada para que: 1) adote as medidas cabíveis para o
cumprimento das cautelares aqui impostas; 2) atendido o item anterior, expeça alvará de soltura em
favor do acusado, salvo se por outro motivo estiver preso; 3) preste as informações de estilo, no prazo
de 10 (dez) dias, nos termos do art. 209 do RITJ-PI.

Oportunamente, recebidas as informações no prazo estabelecido, abra-se vista dos autos
à Procuradoria de Justiça, na forma do art. 210 do RITJPI.

Publique-se, intime-se e notifique-se.

         

Desembargador ERIVAN LOPES

Relator

 

[1]    Atualização do Processo Penal - Lei nº 12.403 de 05 de maio de 2011, p. 13.

 

[2] HC 533.553/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 10/12/2019, DJe 19/12/2019
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[3]             Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas
observando-se a:

                I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

                II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado.

 

Documento assinado eletronicamente por Erivan José da Silva Lopes, Desembargador(a),
em 06/08/2020, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php
informando o código verificador 1850910 e o código CRC B7BFE4CC.

20.0.000059507-2 1850910v5
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