Superior Tribunal de Justiça
HABEAS CORPUS Nº 591.787 - SP (2020/0152701-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
PAULO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
PAULO
RAFAEL GOMES BEDIN - SP324212
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
PAULO
PACIENTE
: JUAN OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
PAULO
EMENTA

DE SÃO
DE SÃO

DE SÃO

DE

SÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA
PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA.
MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. PERICULUM LIBERTATIS NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter
abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos,
dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do
investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo
penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Não foram indicados, pelo Juízo singular, elementos idôneos para
decretar a custódia provisória, uma vez que o risco de reiteração
delitiva foi presumido pela circunstância de não haver o acusado
comprovado o exercício de atividade laboral. Além disso, a
quantidade de entorpecente apreendida com o réu não foi elevada
(15,3 g de cocaína).
3. Ordem concedida para confirmar a liminar tornar sem efeito a
decisão que converteu a prisão em flagrante do acusado em custódia
preventiva, ressalvada a possibilidade de nova decretação da medida
caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de
fixação de cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
ACÓRDÃO
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Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conceder o habeas
corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nefi
Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 27 de outubro de 2020

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
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HABEAS CORPUS Nº 591.787 - SP (2020/0152701-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
PAULO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
PAULO
RAFAEL GOMES BEDIN - SP324212
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
PAULO
PACIENTE
: JUAN OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
PAULO
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DE SÃO

DE

SÃO

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
JUAN OLIVEIRA DOS SANTOS alega sofrer coação ilegal
diante do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo no HC n. 2086785-33.2020.8.26.0000.
Nesta Corte, a defesa sustenta a ausência de motivação idônea
para converter a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do crime
de tráfico de drogas, em custódia preventiva. Aduz que a quantidade de
entorpecente apreendida não é elevada e se destinava ao próprio consumo do
acusado.
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade
provisória, sem prejuízo de que sejam impostas medidas cautelares diversas
da prisão.
Deferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério
Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da impetração.
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HABEAS CORPUS Nº 591.787 - SP (2020/0152701-9)
EMENTA
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA
PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA.
MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. PERICULUM LIBERTATIS NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter
abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos,
dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do
investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo
penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Não foram indicados, pelo Juízo singular, elementos idôneos para
decretar a custódia provisória, uma vez que o risco de reiteração
delitiva foi presumido pela circunstância de não haver o acusado
comprovado o exercício de atividade laboral. Além disso, a
quantidade de entorpecente apreendida com o réu não foi elevada
(15,3 g de cocaína).
3. Ordem concedida para confirmar a liminar tornar sem efeito a
decisão que converteu a prisão em flagrante do acusado em custódia
preventiva, ressalvada a possibilidade de nova decretação da medida
caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de
fixação de cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O ora paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do
delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O flagrante foi
convertido em prisão preventiva em 23/4/2020, sob a seguinte motivação (fls.
56-57, grifei):
No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes
autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei nº
11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de
convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em
especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de
constatação da droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 17
porções de cocaína (15,3 g), além de R$ 33,25.
[...]
Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por
ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é
comum que os traficantes mantenham consigo apenas parte das drogas
(porções para venda imediata), em quantidade que, isoladamente,
poderia indicar porte para consumo, quantidade que se mostra para
além do necessário e ordinário ao consumo individual (indicando
a finalidade de mercancia).
Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do
benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – os
requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos
durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que
comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito
cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). Neste
aspecto, veja-se que NÃO há indicação precisa de atividade
laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda
evidência, são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de
vida, com dedicação) – sem contar que a recolocação em liberdade
neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às
vias delitivas, meio de sustento.
Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são
favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da
liberdade. É que "o Superior Tribunal de Justiça, em orientação
uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da
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segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir
condições pessoais favoráveis" (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min.
Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). [...]
Observo ainda que o autuado responde a inquérito policial pela
prática do mesmo delito no mesmo local em outubro de 2019
(1508564-40.2020.8.26.0050).
Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor.

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte
local, que denegou a ordem.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve
apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do
investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts.
312 e 315 do CPP).
Na espécie, verifico que não foram indicados, pelo Juízo
singular, elementos idôneos para decretar a custódia provisória. Com efeito,
embora haja descrito, ao final do ato decisório, que o paciente figura como
indicado em outro inquérito policial que apura a suposta prática de delito de
mesma natureza, observo que não fez constar tal dado no trecho em que
tratou do risco de reiteração delitiva – presumido pela circunstância de
não haver o acusado comprovado o exercício de atividade laboral. Além
disso, a quantidade de entorpecente apreendida com o réu não foi elevada
(15,3 g de cocaína).
Concluo, dessa forma, não haver sido demonstrada a
exigência cautelar justificadora da prisão provisória.
Nesse sentido:
[...]
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda
prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença
penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir
sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos
vinculados à realidade. Nem a gravidade abstrata do delito nem meras
conjecturas servem de motivação em casos que tais.
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2. A menção do magistrado, pura e simples, a conjecturas a respeito
da gravidade abstrata do crime, sem a incidência de nenhum
elemento concreto, não é suficiente para decretar a prisão
preventiva do acusado. Se assim fosse, a prisão provisória passaria
a ter caráter de prisão obrigatória.
3. Habeas corpus concedido para revogar a prisão preventiva do
paciente, garantindo-lhe o direito de aguardar em liberdade o
julgamento da ação penal objeto destes autos, se por outro motivo não
estiver preso, e ressalvada a possibilidade de haver nova decretação
de prisão, caso se apresente motivo concreto para tanto.
(HC n. 362.072/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T.,
DJe 16/2/2017, destaquei)

À vista do exposto, concedo a ordem para confirmar a
liminar e tornar sem efeito a decisão que converteu a prisão em flagrante
do paciente em custódia preventiva, ressalvada a possibilidade de nova
decretação da medida caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem
prejuízo de fixação de cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2020/0152701-9

HC 591.787 / SP

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15085644020208260050 15089407420208260228 20867853320208260000
EM MESA

JULGADO: 27/10/2020

Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
ADVOGADOS
IMPETRADO
PACIENTE
INTERES.

: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAFAEL GOMES BEDIN - SP324212
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
: JUAN OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e
Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

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 do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
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