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A C Ó R D Ã O

HABEAS  CORPUS  N.º  0000121-15.2015.815.0000  –  1ª  Vara  de
Guarabira/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Antônio Vinícius Santos Oliveira (OAB/PB 18.971)
PACIENTE: Daniel Gomes Soares

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
PORTE DE ARMA. PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONVERSÃO EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA. NULIDADE  APONTADA.  FALTA  DE
ESPECIFICAÇÃO. GARANTIA DA  ORDEM PÚBLICA E
APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AÇÃO  PENAL  EM
PERFEITA TRAMITAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

Estando  os  autos  em  perfeita  tramitação,  com  o
recebimento  das  alegações  finais  por  parte  do
Ministério Público, demonstra que inexiste qualquer
tipo  de  excesso  de  prazo,  sobretudo,  quando  o
impetrante  alega  simplesmente,  o  pedido  de
revogação da prisão preventiva apontando nulidade
do feito, sem trazer a baila uma motivação palpável
acerca do tema.

Inexiste  qualquer tipo de constrangimento ilegal  a
ser  sanado  com  a  presente  medida  impetrada,
motivo  pelo  qual,  impõe-se  denegar  a  ordem,
confirmando a liminar anteriormente indeferida.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de  habeas
corpus, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, em DENEGAR a ordem mandamental, em
harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus interposta por Antônio
Vinícius Santos  Oliveira (OAB/PB 18.971), em favor de DANIEL GOMES
SOARES, qualificado nos autos, alegando, para tanto, nulidades processuais e
excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Pugna  o impetrante,  preliminarmente,  pela  revogação  da
prisão preventiva do impetrado, bem como a anulação do feito, ante a flagrante
inobservância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aduz, que o
processo encontra-se paralisado, configurando excesso de prazo, eis que o réu
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está preso há mais de um ano.

Consta dos autos que, o paciente foi preso em flagrante, no
momento em que dirigia seu veículo em via pública na Cidade de Guarabira/PB,
quando foi interceptado pela Polícia trazendo consigo uma porção de substância
ilícita apreendida, conhecida por “maconha”, um revólver Rossi, calibre 38 e
devidamente municiado, além de dez munições avulsas. O fato ocorreu no dia
10/02/2014, por volta das 16h, nas proximidades do Colégio Edvardo Toscano no
Bairro do Rosário, na Cidade de Guarabira/PB, conforme consta da denúncia de
fls. 10/11. 

Solicitadas as informações de praxe, foram estas prestadas as
fls. 71/72, comunicando que o réu ainda encontra-se preso, e que os autos vem
tendo uma tramitação regular, aguardando apenas a apresentação das alegações
finais pela defesa.

Às fls. 75 e verso, a liminar foi indeferida.

Por conseguinte, os autos foram remetidos à consideração da
douta Procuradoria de Justiça que, em parecer colacionado as fls. 77/81, opinou
pela denegação da ordem.

V O T O:

Almeja o impetrante conceder a presente ordem, liberando o
paciente do decreto constritivo contra ele decretado, alegando excesso de prazo
na formação da culpa, ante a paralisação dos autos devido ao extravio do termo de
audiência, ensejando com isso o constrangimento ilegal apontado.

Nas  informações  da  autoridade  tida  como  coatora,  esta
afirmou que  “o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10/02/2014 (…) A
segregação cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública
e para aplicação da lei penal. Em seguida, o paciente fora denunciado pela prática
dos delitos previstos nos artigos 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº
10.826/03  (…)  realizada  audiência  de  instrução,  encontram-se  os  autos
aguardando apresentação das alegações finais pela defesa” (fl. 71).

Pois bem!

Já é entendimento pacífico desta Egrégia Corte de Justiça, que
em  se  tratando  de  entorpecentes,  é  imperiosa  a  manutenção  da  prisão
preventiva,  como forma de salvaguardar a  sociedade dos malefícios  causados
pelas  drogas  em  nosso  país,  principalmente,  na  situação  dos  autos  onde  o
paciente foi preso em flagrante, também, armado.

Compulsando-se o sistema integrado de tramitação processual
deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a denúncia foi recebida em 26/06/2014,
tendo a ação penal tramitado normalmente, com apresentação de alegações finais
pelo Ministério Público em 21/01/2015, estando conclusos para despacho desde o
dia 23/02/2015 (segunda-feira).
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Desse modo, inexiste o excesso de prazo apontado na exordial,
como se pode perceber.

É importante observar que o paciente foi preso em flagrante,
portando uma arma de fogo, devidamente municiada, e um embrulho contendo
cerca de 60 gramas de “maconha”, como se pode constatar na denúncia de fls.
11/12 e laudo de fl. 15.

Outro ponto a ser destacado, é que o impetrante sequer faz
referência a qualquer decisão proferida pelo juízo a quo, apenas pugna pelo pedido
de revogação da prisão preventiva, matéria essa inerente ao juízo impetrado, sem
com isso trazer a baila motivação plausível acerca do pedido formulado.

Também, não pode prosperar o pedido de anulação do feito,
até porque, em nenhum momento o impetrante aponta em que consiste a nulidade
suscitada,  pois  se  há  o  desparecimento  de  um termo de  audiência,  este  fato
precisa  ser  apurado,  mas pelo que consta  do sistema integrado de tramitação
processual, este fato não obstaculou o perfeito andamento da Ação Penal, de modo
que não vislumbro da nulidade apontada.

Nesse ponto, não há como conceder a ordem impetrada, por
total  irrelevância  acerca  do  pedido,  que  não  enseja  o  constrangimento  ilegal
suscitado.

Pelo que se pode perceber, a medida constritiva não se baseou
em fundamentos genéricos e abstratos, o que já é fator preponderante para a
manutenção do decreto prisional.

Há, além da materialidade delitiva, fortes indícios de autoria, os
quais  foram  corroborados  com  o  flagrante  ocorrido,  que  consubstanciaram  a
presença dos elementos autorizadores do cárcere provisório, no intuito de preservar
a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Assim,  presentes  os  requisitos  necessários  e  autorizadores
disposto no art.  312 do Código de Processo Penal,  a saber,  o  fumus comissi
delicti  e o  periculum libertatis,  para a decretação da custódia preventiva, bem
como  sanado  o  suposto  excesso  de  prazo  manifestado,  impõe-se  manter  a
prisão  cautelar,  por  está  a  decisão  correta,  não  vislumbro  qualquer  tipo  de
irregularidade na ordem estabelecida.

Incabível,  no  caso  em  estudo,  a  substituição  da  prisão
preventiva em medidas diversas desta, antes aos fatos já aduzidos, motivo pelo
qual deixo de aplicar.

Por tais considerações, e em total harmonia com o parecer da
douta Procuradoria de Justiça, DENEGO a ordem mandamental.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de Julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador João  Benedito  da  Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele
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participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores CARLOS MARTINS
BELTRÃO FILHO (Relator) e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado
para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos), e  Joás de Brito
Pereira Filho.

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em
24 de Fevereiro de 2015.

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2015.

Carlos Martins Beltrão Filho
Desembargador – Relator
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