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MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
MARCELO SCOMBATTI JOSE (PRESO)
VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO
DE CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos,
quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida
extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do paciente com a prática
delituosa, podendo ser utilizada para justificar a manutenção da custódia cautelar para
garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.
3. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja
revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada
em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor
antecipado acerca da condenação final.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Felix Fischer.
Brasília, 01 de dezembro de 2020.
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
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RELATÓRIO
MARCELO SCOMBATTI JOSÉ interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 279282, que não conheceu do habeas corpus impetrado em seu favor, no qual fora apontado como autoridade
coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2039996-73.2020.8.26.0000).
O agravante foi condenado à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime
inicial fechado pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, negado o recurso em liberdade.
Sustenta que sofre constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para a
manutenção da custódia cautelar, ressaltando que a quantidade de droga apreendida é ínfima.
Alega que a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, na apelação criminal, apresentou
parecer pela desclassificação da conduta e que, caso acolhido, “a custódia cautelar será mais grave que
a sentença” (fl. 287).

Aduz que possuía as drogas para seu consumo pessoal, sendo, portanto, caso de
desclassificação da conduta.
Defende que a reincidência, por si só, não justifica a prisão, não havendo fundamentação
concreta no decreto preventivo, já que pautado pela gravidade abstrata da conduta.
Assevera que a segregação configura antecipação do cumprimento de reprimenda antes do tr
ânsito em julgado.
Requer o provimento do agravo regimental para que se conceda a ordem, revogando-se a
prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reparos.
A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando
evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos
dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).
No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o
preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar
referida no art. 319 do CPP. É o que se extrai do seguinte excerto da decisão agravada (fl. 280):
O acusado permaneceu preso durante toda instrução processual. Os fundamentos da decisão de
fls. 47/50, que decretou a prisão preventiva, permanecem válidos, tendo em vista que restam
inalteradas as circunstâncias que os justificaram; razão pela qual os adoto para manutenção da
custódia cautelar.
Some-se a isso o fato do acusado dedicar-se às atividades criminosas, de sorte que sua
manutenção em liberdade vulneraria a ordem pública pelo risco concreto de reiteração delitiva.
Outrossim o réu é reincidente específico no delito tráfico de entorpecentes (certidão de fls.
236/238), donde exsurge a probabilidade concreta da reiteração criminosa, possuindo mais de uma
condenação nos termos da lei 11.343/06.

O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a
reincidência específica evidencia maior envolvimento do paciente com a prática delituosa e constitui
fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o
objetivo de conter a reiteração delitiva (HC n. 603.340/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).
Eventuais condições subjetivas favoráveis do agravante, como residência fixa e trabalho
lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa

orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC
n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n.
127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma DJe de 2/9/2020.
No que diz respeito ao argumento de que Ministério Público estadual opinou, na apelação
criminal, pela desclassificação da conduta para o uso, além de não haver prova do alegado, a questão,
conforme exposto na decisão agravada, “por demandar exame aprofundado dos elementos de prova
constantes do inquérito e/ou da ação penal, não pode ser analisada na estreita via do habeas corpus (fl.
282).
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, "não se pode dizer que a prisão preventiva é
desproporcional em relação à eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há
como, em sede de habeas corpus, concluir que o réu fará jus à pena mínima do delito em tela,
especialmente em se considerando as circunstâncias do caso" (RHC n. 67.461/MS, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/3/2016).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça

S.T.J
Fl.__________
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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, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Felix Fischer.
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