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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACORDÃO
HABEAS CORPUS Nº 2014067-54.2014.815.0000 –  Vara de Entorpecentes da 
Capital
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
IMPETRANTE: Candido Artur Matos de Souza
IMPETRADO: Juízo da Vara de Entorpecentes da Capital
PACIENTE: Marli Silva de Cesar

HABEAS CORPUS –  FLAGRANTE CONVERTIDO EM 
PRISÃO PREVENTIVA – PROCURADORIA DE JUSTIÇA 
QUE ENTENDE PRESENTE ALEGAÇÃO DE EXCESSO 
DE PRAZO – TEMPO E LUGAR DE PERMANÊNCIA NA 
PRISÃO –  NARRAÇÃO EM DESCOMPASSO COM A 
REALIDADE E DESVINCULADA DE QUALQUER 
MOTIVAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –  ALEGAÇÃO 
DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 
PREVENTIVA –  AUSÊNCIA DE CÓPIA DO DECRETO 
PREVENTIVO –  DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL 
AO EXAME DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

- Não é de se conhecer suposta alegação de excesso de prazo, 
quando faltante a motivação respectiva, bem como frente ao 
evidente descompasso entre o que foi registrado na inicial e as 
circunstâncias de fato que envolvem o caso, a evidenciar erro na 
digitação do mandamus.

- Ausente a cópia  do decreto preventivo, não é de se conhecer 
do  habeas  corpus  em que se  alega  o  não  preenchimento  dos 
requisitos  da  prisão  preventiva,  posto que o  mandamus deve 
conter todas as provas e os documentos que demonstrem o 
invocado constrangimento ilegal. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer do mandamus.



RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por 
Candido Artur Matos de Souza em benefício de Marli Silva de Cesar, presa por força de 
conversão de prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes 
previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 244-B do ECA, em data de 
07/11/2014, e tendo como autoridade coatora a Magistrada da Vara de Entorpecentes da 
Comarca da Capital (fls. 02/11). 

Alega, em síntese, que não se encontram presentes as 
circunstâncias que autorizam a prisão preventiva e, por conseguinte, sua manutenção; 
que não há fundamentação jurídica a demonstrar a necessidade da manutenção da 
prisão, mormente por ser a paciente primária, com bons antecedentes e residência fixa.

Liminar indeferida à fl. 34.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora às 
fls. 39/40, com os documentos de fls. 41/50. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 52/56, opinou pela 
denegação da ordem, quanto ao pretendido reconhecimento de excesso de prazo, e pelo 
seu não conhecimento, em relação aos demais fundamentos.

É o relatório.
VOTO:

Da leitura da inicial, percebe-se ter sido alegado 
constrangimento ilegal à liberdade da paciente, decorrente apenas do não preenchimento 
dos requisitos da prisão preventiva.

De fato, embora tenha a Procuradoria de Justiça, em seu parecer 
de fls. 52/56, mencionado a adução de excesso de prazo pela defesa, entendo não ser 
caso de conhecimento desta suposta alegação.

É que o impetrante limitou-se a fazer uma breve menção a uma 
segregação de 04 meses e 1 dia, sem vincular este fato a qualquer fundamentação de 
excesso de prazo na prisão.

Outrossim, confrontando-se o período de constrição mencionado 
na inicial (4 meses e 1 dia) com os os fatos narrados pelo impetrante e data da prisão da 
paciente, percebe-se que esta, na realidade, estava presa há pouco mais de um mês, 
quando da impetração do habeas corpus.

Ainda, vê-se que o impetrante faz menção ao fato de estar “o 
paciente”  enclausurado no presídio Flóscolo da Nóbrega, o que não se mostra viável, 
haja vista tratar-se de paciente mulher, portanto, sem possibilidade de estar segregada 
em tal estabelecimento penal.

Destarte, não é de se conhecer esta suposta alegação de excesso 
de prazo, como entendeu a Procuradoria de Justiça, primeiro, por estar faltando 
motivação respectiva, segundo, porque a breve referência ao tempo de permanência da 
paciente na prisão revelou-se mero equívoco de digitação no corpo da petição, face ao 



evidente descompasso entre o que restou registrado em relação ao período e lugar da 
prisão e as circunstâncias de fato que envolvem o caso.

Noutro turno, no que tange à alegação de não estarem presentes 
os requisitos que autorizam a prisão preventiva e, por conseguinte, sua manutenção, 
entendo, também, ser caso de não conhecimento do habeas corpus, uma vez que o 
impetrante deixou de acostar, à petição inicial, a cópia da decisão que teria decretado 
aquela.

Ora, o decreto em testilha é imprescindível para o exame das 
alegações expostas na exordial, ou seja, do alegado constrangimento ilegal, ainda que 
conste nos autos cópia do decisum que indeferiu o pedido de revogação da prisão 
preventiva e, assim, manteve esta.

É que, no caso, a constrição da paciente, conforme informações 
da Magistrada, é decorrente da decisão que converteu a prisão em flagrante em 
preventiva, sendo a decisão de fls. 29/30, que manteve a prisão já decretada, apenas 
uma resposta ao pleito da defesa de se revogá-la, e não aquela que fundamenta a 
constrição cautelar.

Outrossim, tal decisum (fls. 29/30) reportou-se ao fato de estar 
“devidamente demonstrada a necessidade da segregação cautelar na decisão de fls. 44”, 
donde se conclui que, até para o exame da regularidade da manutenção da prisão 
preventiva, far-se-ia mister a presença do decreto que optou por segregar 
preventivamente a paciente.

Assim, ausente, nos autos, cópia da decisão de prisão 
preventiva, documento imprescindível para o exame da alegada ilegalidade desta, é de 
rigor o não conhecimento do mandamus, face a deficiência na instrução deste, conforme 
autorizado, inclusive, pelo art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal, a seguir:

Art. 252. Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a 
incompetência do Tribunal para dele conhecer originariamente, ou se tratar 
de reiteração de outro com os mesmos fundamentos, ou, ainda, não vier 
devidamente instruído, liminarmente dele não se conhecerá. 

 
Por oportuno, cite-se o seguinte aresto deste Tribunal, em 

situação semelhante a dos autos:

HABEAS CORPUS. DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE 
DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL À ANÁLISE DA SÚPLICA. WRIT 
NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de habeas corpus deve ser instruído, 
suficientemente, com prova consistente e pré-constituída, não se conhecendo 
do writ que não venha a preencher tal requisito, mormente em se tratando de 
impetração subscrita por advogado.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20141844520148150000, 
Câmara Especializada Criminal, Relator DES CARLOS MARTINS 
BELTRAO FILHO , j. Em 18-12-2014)

Em igual diapasão, a jurisprudência do STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO 
PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO MANDAMUS. ÔNUS 
QUE COMPETE AO IMPETRANTE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA 
LIMINARMENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS NOVOS 



CAPAZES DE INVALIDAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO 
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. O impetrante não se desincumbiu do ônus de juntar aos autos cópia da 
decisão que decretou a prisão preventiva, documento essencial ao 
completo exame dos fundamentos utilizados para manutenção da 
segregação antecipada, tendo em vista que o Tribunal de origem fez 
referência à persistência dos fundamentos que justificaram a imposição 
da custódia cautelar. Daí, não há como se reconhecer o constrangimento 
ilegal aduzido na inicial, pois impossível a análise da fundamentação 
utilizada pelo Juízo processante para decretar a constrição cautelar. 
Precedentes desta Corte.
2. Agravo regimental improvido.”  (AgRg no HC 307.502/RS, Rel. Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 
25/11/2014)

Diante do exposto, não conheço do mandamus, em harmonia 
parcial com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha 
Ramos, relator, e Joás de Brito Pereira Filho..

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Marcos 
Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015. 

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


