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DECISÃO

Em razão do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no HC  

n. 2171767-77.2020.8.26.0000, denegando a ordem e mantendo, por consequência, a 

prisão preventiva de Gabriel Apolinário Ribeiro, impetra-se este writ.

Requer-se, inclusive em liminar, possa o paciente responder em liberdade 

(sem prejuízo da fixação de medidas cautelares) à Ação Penal n. 1514756-

37.2020.8.26.0228, em curso na 11ª Vara Criminal da comarca de São Paulo, na qual 

se apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz-se, em síntese, que o acusado possui condições pessoais favoráveis 

(primário, possui endereço fixo e família constituída) e que há deficiência de 

fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva.

É o relatório.

Segundo o Tribunal a quo, a prisão preventiva justifica-se porque foi 

aprendida considerável quantidade e diversidade de drogas, sendo que eventuais 

condições pessoais não impedem a decretação e manutenção da prisão cautelar, 

especialmente quando se trata de imputação por tráfico de drogas (fl. 219 - 448,8 g de 

cocaína; 2,9 g de crack e 31,8 g de maconha).

Da decisão de primeiro grau consta que  (fls. 195/196):
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[...]
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. Relatam os policiais que receberam denúncia da 
prática de tráfico de drogas no local dos fatos, lugar este conhecido pela reiterada 
traficância; um vez no local, efetuaram um cerco nas adjacências, tendo logrado 
êxito em deter o indiciado MARCELO JULIO DOS SANTOS, sendo que, na posse 
dele, mais precisamente em um de seus bolsos, logrou-se encontrar 20 papelotes 
de cocaína e 14 pedras de crack. Também foi o indiciado GABRIEL 
APOLINÁRIO RIBEIRO abordado e nada a princípio com ele foi encontrado, 
todavia, interpelando-o mais incisivamente ele acabou indicando ali nas 
proximidades, mais precisamente num matagal ali existente uma mochila preta 
com listras vermelhas e em seu int erior continha 208 papelotes com cocaína, 
487 supositórios contendo cocaína, 20 invólucros plásticos contendo 
maconha, tendo GABRIEL a princípio negado à traficância, mas logo em em 
seguida afirmou que realmente traficava drogas ali no local por estar 
desempregado e precisando de dinheiro;

A ponderar também que a cocaína é droga extremamente lesiva, acima até 
mesmo da média das substâncias mais comercializadas (TJSP, ACr nº 0008057-
11.2015.8.26.0348, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 
14/11/2017). Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a 
necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia 
(dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o consumo da 
droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a 
sociedade, diferentemente da maconha (droga perturbadora), a Erythroxylum Coca 
é um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito 
taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da 
personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa 
tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de 
medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem- se a mistura 
perfeita para o fomento à criminalidade violenta. Isso ressalta a lesividade da 
conduta e sua periculosidade social.

Ademais, segundo anota a jurisprudência: (a) “conduta social do agente, o 
concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao 
tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam 
situações caracterizadoras de atividades criminosas” (STF, HC nº 94.806/PR, 1ª 
Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/04/2010); (b) “embora o paciente seja 
primário e não ostente maus antecedentes, revela-se inviável a aplicação da causa 
especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto as 
circunstâncias que envolveram sua prisão em flagrante, somadas à quantidade e à 
forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes encontradas em seu 
poder - 100 porções de cocaína e 29 porções de maconha - levaram a conclusão 
de que não se tratava de traficante ocasional, mas sim que fazia do tráfico seu 
meio de vida, ou seja, que se dedicaria a atividades delituosas” (STJ, HC nº 
235.760/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 12/06/2012); (c) a apreensão de 
grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio 
dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, afastando a minorante 
(STF, HC nº 103.118, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/03/2012); (d) “embora 
primária, revela acentuada periculosidade, na medida em que guardava, para fins 
de tráfico, vultosa quantidade de entorpecente com alto poder vulnerante, [...] a 
denotar seu envolvimento intenso com o tráfico em larga escala. Essa 
circunstância é que impede a aplicação do redutor, não apenas o volume da d 
roga” (TJSP, ACr nº 0002003-03.2016.8.26.0604, Rel. Des. Pinheiro Franco, 5ª 
Câmara de Direito Criminal; j. 18/05/2017).

Destaco, ainda, estar configurada a agravante prevista no artigo 61, II, j, do 
CP, tendo em vista a situação de calamidade pública de saúde provocada pela 
pandemia de COVID-19.

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 
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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 comprovação 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. NÃO há ainda comprovação de endereço fixo que 
garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária 
para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal.

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 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). “A circunstância de o 
paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente 
reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade 
provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos 
constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão 
cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da 
presunção de inocência” (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 
14/02/2000).

Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor.
[...]

 

Embora, à primeira vista, não se possa afirmar que as instâncias de origem 

se fundaram em conjectura para decidir, parece-me que a prisão do paciente é 

desproporcional diante do quadro apresentado.

Isso porque a quantidade da droga apreendida, apesar de não poder ser 

considerada inexpressiva (448,8 g de cocaína; 2,9 g de crack e 31,8 g de 

maconha), por si só, não evidencia se tratar de tráfico de grandes proporções e nem 

denota periculosidade exacerbada do paciente.

A princípio, diante das circunstâncias em que se deram os fatos, das 

condições pessoais do agente (primário e sem antecedentes) e em razão da pandemia 

causada pela Covid-19, a prisão processual deverá se dar com a máxima 

excepcionalidade.

Dessa forma, a substituição da prisão por medidas cautelares mostra-

se proporcional e adequada  à situação dos autos.

Nesse sentido, confira-se o HC 561.577/RJ, da minha relatoria, Sexta 

Turma, DJe 26/8/2020.

Ante o exposto, defiro medida liminar para substituir, por ora, a 
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prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso, pelas seguintes 

medidas alternativas, a serem implementadas pelo Magistrado singular, 

consistentes em: a) comparecimento em juízo para informar e justificar suas atividades 

(art. 319, I, do CPP); b) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial 

(art. 319, IV, do CPP); e c) recolhimento domiciliar no período noturno (art. 319, V, do 

CPP); - isso, sob o compromisso de comparecimento a todos os atos processuais e 

sem prejuízo da aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação 

da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das 

obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de 

motivos concretos para tanto.

Comunique-se a decisão com urgência, solicitando-se ao Juízo de Direito da 

11ª Vara Criminal da comarca de São Paulo que informe qual a situação da ação penal 

e do ora paciente.

Assim que prestadas, ouça-se o Ministério Público Federal.

Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministro Sebastião Reis Júnior 
Relator
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