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certeza quanto ao tema, a testemunhal acusatória é firme e hábil a confirmar o decreto condenatório, afastando-se, por completo, 
qualquer manifestação de que os disparos efetuados contra os brigadianos pelo réu, e que atingiu a viatura policial, teriam sido 
acidentais, não só diante da circunstância de que a ação ofensiva foi direcionada contra os policiais, mas também porque foram dois 
os disparos de arma de fogo, concluindo-seque o acusado se opôs à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a 
funcionário competente para executá-lo.Por outro lado, vê-se que os dados factuais do caso em espécie, no seu aspecto 

jurídico-conceptual, integrou a sequência continuativa ditada pelo art. 71 do Código Penal, no entanto, diante da ausência de 
circunstâncias judiciais negativas com fins de exasperar a pena base, incompossível a aplicação da regra do parágrafo único do 
referido dispositivo, devendo, com isso, ser aplicado o quantum de 1/5 (um quinto), percentual adotado por este órgão colegiado, 
restando a pena estabilizada em 06 (seis) anos,04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de15 (quinze) 
dias-multa, arbitrado no mínimo legal.Quanto ao recurso ministerial, conclui-se que a prova dos autos não deixa a mínima dúvida de 
que o acusado Alessandro, tinha plena consciência da origem ilícita do veículo utilizado nos roubos, a qual se dessume tanto do 
estado flagrancial, mas sobretudo das circunstâncias derivadas do caso concreto, corroborado pelas declarações das testemunhas 
arroladas pelo órgão do Ministério Público.No ponto, ressalta-se que em se tratando de tipo penal misto alternativo, constata-se que 
o réu incorreu, na espécie, em diversas modalidades da figura típica, dentre as quais se destacam os verbos ¿receber¿, 
¿transportar¿ e ¿conduzir¿, enquanto condutas que dispensam o aludido animus domini, bastando a simples detenção da coisa, em 
qualquer forma de proveito próprio, ou mesmo a serviço de terceiros, para que se complete a adequação típica. Precedentes.Por fim, 
quanto às alegações de prequestionamento para fins de interposição eventual de recursos extraordinário ou especial arguidas pelas 
partes, as mesmas não merecem conhecimento e tampouco provimento, eis que não se vislumbra a incidência de quaisquer das 
hipóteses itemizadas no inciso III, letras ¿a¿, ¿b¿, ¿c¿ e ¿d¿ do art. 102 e inciso III, letras ¿a¿, ¿b¿ e ¿c¿ do art. 105 da C.R.F.B. e 
por consequência nenhuma contrariedade/negativa de vigência, nem demonstração de violação de normas constitucionais ou 
infraconstitucionais, de caráter abstrato e geral.CONHECIMENTO DOS RECURSOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO O APELO 
DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL  Conclusões:  DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO 
E, QUANTO AO APELO MINISTERIAL, DERAM-LHE PROVIMENTO, TUDO NOS TERMOS DO VOTO DO E. DES. RELATOR. DECISÃO 
UNÂNIME. 
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IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 
PREVENTIVA, SOB AS ALEGAÇÕES DE: 1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA REFERIDA CAUTELA PRISIONAL; 2) 
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA NÃO CULPABILIDADE; E 3) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE 
DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA ERGASTULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT CONHECIDO COM A 
DENEGAÇÃO DA ORDEM.A paciente foi presa, em flagrante, em 11/10/2018, juntamente com um corréu, acusada da prática, em 
tese, dos crimes previstos nos artigos 33, capute 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo sido a cautela prisional convertida em 
preventiva, durante a audiência de custódia, realizada no dia 13/10/2018.Ab initio, cabe ser dito que, o presente pleito de soltura 
não foi formulado junto ao Juiz monocrático da 25ª Vara Criminal da Comarca da Capital, para quem os autos foram distribuídos, 
situação a ressaltar a inviabilidade, em tese, da manifestação deste órgão colegiado sobre o tema, eisa possibilidade de configuração 
de ofensa ao princípio do Juiz natural.No entanto, em razão das alegações de ocorrência de possível constrangimento ilegal, o que 
demandaria a atuação, ainda que de ofício, por esta Câmara Criminal, passa-se à análise do mérito do presente writ, 
cabendodestacar-se, inicialmente, que a impetrante ao aduzir questões a respeito de suposta ofensa ao princípio da 
homogeneidade/proporcionalidade entre a cautela prisional e a possível pena a ser aplicada à paciente, em caso de condenação, 
colaciona a este autos argumentos quedizem respeito, exclusivamente, ao mérito da ação penal, ensejando o envolvimento da 
análise de provas, não podendo, portanto, tais serem apreciadas no bojo da presente ação constitucional de habeas corpus, a qual 
possui restrita dilação probatória, sob pena de supressão de instância e inversão da ordem processual legal. Precedentes dos 
Tribunais Superiores.No que tange ao pleito de concessão da ordem de soltura, sob a alegação de ausência dos requisitos 
autorizativos da prisão preventiva, verifica-se, que o Juiz monocrático, em conformidade com a previsão contida no artigo 93, inciso 
IX da CRFB/1988, fundamentou, ainda que concisamente, os motivos singulares pelos quais entendeu necessária a decretação da 
custódia prisional da paciente, em total consonância com a doutrina e jurisprudência pátrias, ressaltando a presença, in casu, do 

fumus comissi delicti e periculum libertatis, bem como a imprescindibilidade da referida cautela ergastular para a garantia da ordem 
pública, a conveniência da instrução criminal, bem como do asseguramento de possível aplicação da lei penal.Destaque-se que, o 
Magistrado de piso relatou agravidade, em concreto, da imputação delituosa, frisando, ademais, a presença de condenações 
anteriores, transitadas em julgado, na FAC da paciente, cabendo aplicar-se à espécie dos autos oprincípio da confiança/proximidade 
do Juiz da causa. Precedentes. Frise-se, outrossim, que, além da paciente registrar outras anotações, passíveis à configuração da 
reincidência da paciente, os crimes pelos quais a mesma foi denunciada apresentam penas de reclusão cominadas, em abstrato, 
superiores a 04 anos (sendo, ademais, o crime de tráfico de drogas equiparado a hediondo), estando presentes, ainda, os requisitos 
genéricos das medidas cautelares, previstos nos incisos. I e II do artigo 282 do CPP (sendo um deles evitar a prática de infrações 
penais), aliados à gravidade, em concreto, do crime e das circunstâncias dos fatos, somados a alguns dos pressupostos específicos 
insertos no artigo 312 do mesmo diploma legal, o que autoriza a decretação e mantença da custódia cautelar, conforme preceituam 
os já citados dispositivos legais, além do art. 313, I e II também do CPP.Esclareça-se, por importante, que conforme a orientação 
dos Tribunais Superiores, a alegação isolada da presença das condições pessoais favoráveis à paciente (as quais, como visto, sequer 
resultaram demonstradas) não representa a garantia necessária e suficiente, de per si, para a supressão da cautela restritiva, devendo a 

mesma ser analisada junto ao contexto fático carreado à ação constitucional, o qual,in casu, não se mostra recomendado, 
configurando-se insuficientes e ineficazes à espécie a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 
do CPP.Destarte, reputam-se presentes, na hipótese dos autos, o fumus comissi delicit e o periculum libertatis, sendo certo que, a 
mantença da custódia preventiva faz-se necessária no caso concreto, eis que observados os termos da legislação vigente, 
evidenciando-se a imprescindibilidade da medida restritiva, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade no decisum vergastado, a 
ensejar ofensa ao princípio constitucional da presunção da não culpabilidade ou da dignidade da pessoa humana, não se confundido 
a referida cautela prisional com antecipação de pena, consoante pacífico entendimento de nossos Tribunais Superiores.Face ao 
exposto, não se constatando o alegado constrangimento ilegal ao qual estaria submetido a paciente, CONHECE-SE DO PRESENTE 
WRIT, DENEGANDO-SE A ORDEM.  Conclusões:  ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. 
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