Tráfico de drogas e liberdade provisória - 1
O Plenário, por maioria, deferiu parcialmente habeas corpus — afetado pela 2ª Turma — impetrado
em favor de condenado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei
11.343/2006, e determinou que sejam apreciados os requisitos previstos no art. 312 do CPP para que, se
for o caso, seja mantida a segregação cautelar do paciente. Incidentalmente, também por votação
majoritária, declarou a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”, constante do art. 44,
caput, da Lei 11.343/2006 (“Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são
inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão
de suas penas em restritivas de direitos”). A defesa sustentava, além da inconstitucionalidade da vedação
abstrata da concessão de liberdade provisória, o excesso de prazo para o encerramento da instrução
criminal no juízo de origem.
HC 104339/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 10.5.2012. (HC-104339)
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Discorreu-se que ambas as Turmas do STF teriam consolidado, inicialmente, entendimento no
sentido de que não seria cabível liberdade provisória aos crimes de tráfico de entorpecentes, em face da
expressa previsão legal. Entretanto, ressaltou-se que a 2ª Turma viria afastando a incidência da proibição
em abstrato. Reconheceu-se a inafiançabilidade destes crimes, derivada da Constituição (art. 5º, XLIII).
Asseverou-se, porém, que essa vedação conflitaria com outros princípios também revestidos de dignidade
constitucional, como a presunção de inocência e o devido processo legal. Demonstrou-se que esse
empecilho apriorístico de concessão de liberdade provisória seria incompatível com estes postulados.
Ocorre que a disposição do art. 44 da Lei 11.343/2006 retiraria do juiz competente a oportunidade de, no
caso concreto, analisar os pressupostos de necessidade da custódia cautelar, a incorrer em antecipação de
pena. Frisou-se que a inafiançabilidade do delito de tráfico de entorpecentes, estabelecida
constitucionalmente, não significaria óbice à liberdade provisória, considerado o conflito do inciso XLIII
com o LXVI (“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade
provisória, com ou sem fiança”), ambos do art. 5º da CF. Concluiu-se que a segregação cautelar —
mesmo no tráfico ilícito de entorpecentes — deveria ser analisada assim como ocorreria nas demais
constrições cautelares, relativas a outros delitos dispostos no ordenamento. Impenderia, portanto, a
apreciação dos motivos da decisão que denegara a liberdade provisória ao paciente do presente writ, no
intuito de se verificar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Salientou-se que a idoneidade de
decreto de prisão processual exigiria a especificação, de modo fundamentado, dos elementos
autorizadores da medida (CF, art. 93, IX). Verificou-se que, na espécie, o juízo de origem, ao indeferir o
pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, não indicara elementos concretos e
individualizados, aptos a justificar a necessidade da constrição do paciente, mas somente aludira à
indiscriminada vedação legal. Entretanto, no que concerne ao alegado excesso de prazo na formação da
culpa, reputou-se que a tese estaria prejudicada, pois prolatada sentença condenatória confirmada em sede
de apelação, na qual se determinara a continuidade da medida acauteladora, para a garantia da ordem
pública.
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O Min. Dias Toffoli acresceu que a inafiançabilidade não constituiria causa impeditiva da liberdade
provisória. Afirmou que a fiança, conforme estabelecido no art. 322 do CPP, em certas hipóteses, poderia
ser fixada pela autoridade policial, em razão de requisitos objetivos fixados em lei. Quanto à liberdade
provisória, caberia ao magistrado aferir sua pertinência, sob o ângulo da subjetividade do agente, nos
termos do art. 310 do CPP e do art. 5º, LXVI, da CF. Sublinhou que a vedação constante do art. 5º, XLIII,
da CF diria respeito apenas à fiança, e não à liberdade provisória. O Min. Ricardo Lewandowski lembrou
que, no julgamento da ADI 3112/DF (DJe de 26.10.2007), a Corte assinalara a vedação constitucional da
prisão ex lege, bem assim que os princípios da presunção de inocência e da obrigatoriedade de
fundamentação de ordem prisional por parte da autoridade competente mereceriam ponderação maior se
comparados à regra da inafiançabilidade. O Min. Ayres Britto, Presidente, consignou que, em direito
penal, deveria ser observada a personalização. Evidenciou a existência de regime constitucional da prisão
(art. 5º, LXII, LXV e LXVI) e registrou que a privação da liberdade seria excepcional.
HC 104339/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 10.5.2012. (HC-104339)
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Vencidos os Ministros Luiz Fux, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio, que entendiam constitucional,
em sua integralidade, o disposto no art. 44 da Lei 11.343/2006. O Min. Luiz Fux denegava a ordem.
Explicitava que a Constituição, ao declarar inafiançável o tráfico, não dera margem de conformação para

o legislador. O Min. Joaquim Barbosa, a seu turno, concedia o writ por entender deficiente a motivação
da mantença da prisão processual. Por sua vez, o Min. Marco Aurélio também concedia a ordem, mas por
verificar excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente estaria preso desde agosto de 2009.
Alfim, o Plenário, por maioria, autorizou os Ministros a decidirem, monocraticamente, os habeas corpus
quando o único fundamento da impetração for o art. 44 da Lei 11.343/2006. Vencido, no ponto, o Min.
Marco Aurélio.
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