
       
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº 2005910-92.2014.815.0000)
RELATOR          : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE   : Lúcia Pereira Marsicano e José Laécio Mendonça
IMPETRADO   : Juiz de Direito da Vara de entorpecentes da Comarca da Capital
PACIENTE        :  Gilson Marques Mendes Madureira

PROCESSUAL  PENAL.  Habeas  Corpus.   Revogação  da
preventiva.  Impossibilidade.  Decisão  devidamente
fundamentada.  Garantia  da  ordem  pública  e  segurança  da
aplicação  da  lei  penal.   Manutenção  da  segregação.
Denegação da ordem.

- Não há o que se falar em revogação do decreto preventivo,
quando o juiz demonstra a necessidade da prisão na prova da
materialidade e indícios de autoria delitiva, aliados à presença
de pelo menos um dos pressupostos indicados no art. 312 do
Código de Processo Penal, vistos à luz do caso concreto.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que
são partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator e
em desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado
por  Lúcia Pereira Marsicano e José Laécio Mendonça, que tem por escopo
impugnar  o  decreto  preventivo  em face  do  paciente  Gilson Marques Mendes
Madureira, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput,
c/c art. 40, incisos IV e V, todos da Lei nº 11.343/06.
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Alega  que  o  paciente  foi  preso,  no  dia  24/01/2014,  quando
chegava na  penitenciária  de  segurança média,  onde cumpre  pena,  em regime
semiaberto,  sendo  surpreendido  por  policiais  civis,  que  o  conduziram  até  a
delegacia de repressão a entorpecentes.

Aduz  que  o  paciente  não  estava  na  posse  de  nenhuma
substância entorpecente ou objetos utilizados para a prática do crime de tráfico de
drogas,  sendo preso  por  investigação  da  Gerência  Executiva  de  Inteligência  –
GINTEL/SESDS-PB, que não encontrou nenhuma relação daquele com os demais
acusados, apenas o prendeu por ter a alcunha de Gilson Beira Mar.

Afirma que deve ser decretada a nulidade do auto de prisão em
flagrante,  posto  que  não  foi  elaborado  o  laudo  competente,  tendo  em vista  a
ausência de drogas no ato da prisão, o que descumpre a norma prevista no art. 50,
da Lei de Tóxicos.

Aduz que restou provada a ilegalidade da prisão em flagrante,
tendo em vista que sequer ficou comprovada a prática do delito, razão pela qual a
prisão deve ser relaxada.

Narra que o paciente não oferece perigo à ordem pública, vez
que está em período de  ressocialização,  nem à ordem econômica;  não tentou
obstar, em momento algum a investigação policial e não há perigo de fuga, pois
possui residência fixa e emprego no distrito da culpa, motivo pelo qual faz  jus à
concessão da liberdade provisória.

Ao final, requer o deferimento da medida liminar, a fim de que
seja revogada a prisão preventiva do paciente,  com a expedição do alvará de
soltura.

Junta documentos (fs. 12/131).

Informações  prestadas  pela  Juíza  monocrática  (fs.  141/143),
onde colaciona os documentos de fs. 144/189.

Liminar indeferida (fs. 191/193).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pela  concessão  da
ordem, com a revogação da prisão ou substituição desta por outra medida cautelar
(fs. 195/198). 

É o relatório.
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- VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

A ordem deve ser denegada.

A impetração tem por objetivo a revogação da prisão preventiva
do paciente, alegando para tanto, que não restou provada a materialidade delitiva,
visto que aquele, na hora da prisão, não estava na posse de quaisquer substâncias
entorpecentes e, conseqüentemente, não houve a realização do laudo toxicológico.

Pois bem. Importante transcrever parte do decreto preventivo
constante às fs. 169/174, que diz:  “o auto de prisão em flagrante do paciente e
demais  indiciados  foi  lavrado  com  arrimo  em  informações  contidas  na  Ação
Cautelar,  denominada  “Operação  Gênesis”.  Frise-se  que  a  referida  Cautelar
apurou a movimentação e comercialização de drogas pela organização criminosa,
a  qual  faz  parte  direta  o  paciente  Gilson,  como  fornecedor  das  substâncias
entorpecentes  e  das  armas  de  fogo  utilizadas  pela  associação  criminosa,  no
período de 03 meses e 02 dias (16/12/2013 a 18/03/2014)”.

Esclarece,  ainda,  a  magistrada,  que,  segundo  consta  do
relatório policial, os investigados compõem uma complexa organização criminosa,
formada  e  mantida  por  presidiários  associados  que  se  valem  de  ligações
telefônicas  mantidas  com  outros  indivíduos  em  liberdade,  prestando-se,  estes
últimos, a auxiliar aqueles no delito de narcotráfico, na medida em que oferecem o
suporte logístico e estrutural da mecânica traficante.

Informa,  também,  que,  durante  o  estudo  promovido  pela
autoridade policial, foi possível comprovar a periculosidade e o envolvimento dos
alvos nos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, além de
furtos,  roubos  e  homicídios,  podendo-se  observar  a  função  de  cada  um  dos
elementos investigados.

Quanto  ao  paciente,  ficou  constatado,  pelas  interceptações
telefônicas, seu envolvimento com o tráfico de drogas, bem como com roubos a
bancos, estabelecimentos financeiros e explosões de caixas eletrônicos, em torno
da região de Campina Grande, de forma expressiva.

Ademais,  há conversas,  conforme afirmado no  decisum,  que
demonstram  que  o  paciente  é  um  dos  fornecedores  de  drogas  de  “Neguinho
Miramar”, identificado como o líder do grupo investigado.

Portanto,  vê-se  que  restou  plenamente  demonstrada  na
decisão  impugnada,  inobstante  apreensão  de  substâncias  ilícitas  quando  da
prisão,  os  indícios  suficientes de autoria,  bem como a prova  da materialidade,
decorrentes  do  monitoramento  eletrônico,  devidamente  autorizado pela  Justiça,
sendo  justificada  a  segregação  do  paciente  para  garantia  da  ordem pública  e
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segurança da aplicação da lei penal, uma vez que “como já dito, o alvo principal
Roosevelt  Antônio  da  Silva,  vulgo  Neguinho  Miramar  e  seus  associados
demonstram elevado grau de periculosidade, determinando execuções de pessoas
que tentam atrapalhar seus negócios” (f. 173).

Por fim, após consulta à movimentação processual (em anexo),
vê-se que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 15/07/2014,
estando os autos em fase de alegações finais ministeriais, não existindo motivos,
nesta fase processual, para que o paciente tenha sua preventiva revogada. 

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho, Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Roseno
Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior 
                          Relator
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