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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS Nº 2010964-39.2014.815.0000
RELATOR             : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE(s)  : Antônio Vinícius Santos e João Alves Júnior
PACIENTE            : Elber de Aquino Melo
IMPETRADO        :  Juízo da Comarca de Araçagi

PROCESSUAL  PENAL. Habeas  Corpus. Prisão  preventiva 
decretada. Ausência de fundamentação. inocorrência. Laudo de 
constatação. Juntada aos autos. Acesso aos autos de medida 
cautelar  de  interceptação  telefônica.  Pleitos  prejudicados. 
Denegação  da  ordem  pelo  primeiro  fundamento  e  não 
conhecimento pelo segundo e terceiro.

-Constatada  a  devida  fundamentação  do  decreto  preventivo, 
havendo a correlação entre os requisitos do disposto no art. 
312 do CPP e o caso concreto, impõe-se o reconhecimento da 
validade da decisão que decretou a constrição do paciente.

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  de  habeas  corpus,  pelo  primeiro 
fundamento  e  julgar  prejudicado  o  HC pelos  segundo  e  terceiros  argumentos,  nos 
termos  do  voto  do  Relator  e  em harmonia  com o  parecer  da  Procuradoria-Geral  de 
Justiça.  

RELATÓRIO

Trata-se  de  Habeas  corpus  c/c  pedido  de  liminar  impetrado  por 
Antônio Vinícius Santos e João Alves Júnior em favor de Elber de Aquino Melo, sob 
o  fundamento  de  que  o  paciente  foi  preso  em  flagrante  delito  por  força  de  decreto 
preventivo expedido pelo Juízo de Araçagi, local onde foi deflagrada a operação “Jocasta” 
(Cumprir mandados de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, coibir o 
comércio ilegal de armas e homicídios. ).

Sustenta  que  os  fundamentos  utilizados  pelo  magistrado  singular 



não são suficientes para ensejar a manutenção preventiva do paciente em custódia e 
ainda, que o flagrante foi lavrado sem a observância da juntada do laudo preliminar de 
constatação de materialidade.

Afirma que apesar de ter a investigação objurgada ocorrida através 
de procedimento de interceptação, não teve acesso aos autos da diligÊncia, o que infringe 
o comando da Lei n. 9.296/96.

Argumenta  a  falta  de  fundamentação  da  decisão  constritiva  e 
reporta-se à natureza cautelar e excepcional da prisão preventiva.

Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva, considerando não 
ter sido juntado aos autos o laudo preliminar de constatação da materialidade do crime de 
drogas  bem  como  pela  ausência  de  cautelar  de  interceptação  telefônica,  pugnando, 
alternativamente, pela aplicação de uma das medidas cautelares diversas da prisão.

 Junta documentos (fs.33/54).

O  magistrado  singular  presta  informações  (fs.  61/71)  e  as 
complementa às fls. 85/86 e 109.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (fs. 
90/92).

O  impetrante  peticiona  às  fls.  94,  instando  pela  concessão  da 
Ordem, de ofício.

É o relatório

- VOTO  - Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

A ordem deve ser denegada.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO 
PREVENTIVA

Inicialmente, argumenta o impetrante que o magistrado  a quo não 
fundamentou, da forma devida, a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente.

Sem  razão  o  impetrante.  Destarte,  analisando  a  decisão  que 
decretou a prisão preventiva do paciente Elber de Aquino Melo (fls. 49/52), observa-se 
que foram observados os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, 
tendo o magistrado singular individualizado, de forma concreta, os motivos que permitem 
a constrição combatida.

Ou seja,  não há constrangimento ilegal  a  ser  anulado,  tendo em 
vista que a decisão preventiva individuzou, no caso concreto, de forma objetiva e concisa, 
a atuação de cada um na prática delitiva, senão vejamos in verbis:

”(...) Por oportuno, quanto ao pedido de decretação de preventiva, os 
autos evidenciam a materialidade e indícios que convergem para os 
indiciados.  Os  elementos  colhidos  indicam  que  os  mesmos  são 
pessoas  de  alta  periculosidade,  temidos  nas  localidades  em  que 



residem e afeitos à prática criminosa, o que pode dificultar a instrução 
processual. Por sua vez, a forma como foram praticados os delitos 
narrados  nos  autos  repercute  negativamente  na  sociedade  que 
permanece  em  clima  de  total  insegurança  diante  de  fatos  dessa 
natureza, além das circunstâncias indicarem que a prática dos delitos 
poderá  ter  continuidade,  caso  os  indiciados  permaneçam  em 
liberdade.  Feitas  essas  considerações,  resta  evidenciada  a 
necessidade de decretação da custódia preventiva, por conveniência 
da instrução processual e garantia da ordem pública, com base nos 
fundamento fáticos e jurídicos expostos (...)”.

Ou seja,  verifica-se  na  decisão  vergastada,  que  houve  a  devida 
correlação entre a conduta do paciente e uma das causas permissivas da decretação da 
prisão  preventiva,  ou  seja,  indicou  o  Julgador  a  concretude  do  risco  possivelmente 
existente com a soltura do paciente, exigências da Lei, amparada pela Jurisprudência.

Sendo assim, entendo que presentes os requisitos que autorizam o 
decreto preventivo, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

DA MATERIALIDADE

Alega,  ainda,  o  impetrante,  que não foi  colacionado aos  autos  o 
laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, caracterizando-se a nulidade da 
prisão.

No entanto, tem-se que o Magistrado singular, às fls. 109, informa 
que  referidos  laudos  se  encontram encartados  aos  autos,  o  que  torna  prejudicada  a 
alegação de nulidade.

DO ACESSO AOS AUTOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

Por fim, sustenta o impetrante que não teve acesso aos autos onde 
se encontravam as interceptações telefônicas procedidas no inquérito policial.

Tal alegação não procede, da forma como apresentada. Isso porque, 
o Juiz a quo informou que não houve a imediata disponibilidade dos autos aos advogados 
do  paciente  tendo  em  vista  que  se  encontravam  com  outros  patronos,  dos  demais 
acusados,  ou  ainda,  em  poder  da  autoridade  policial,  durante  o  cumprimento  de 
diligências.

Sendo assim, a falta de acesso foi temporária, já tendo sido sanada, 
o que torna prejudicado mais este pedido.

Ante  o  exposto,  denego a  ordem pelo  primeiro  fundamento e 
julgo prejudicado o habeas corpus pelos segundo e terceiro.

É o voto.1

Presidiu  a  sessão  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
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Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, Relator e Desembargador Joás 
de Brito Pereira Filho. Ausente Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha 
Ramos.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, 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, 05 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator-


