
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo n. 2014194-89.2014.815.0000)
RELATOR    : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE : Gean Luiz Martins 
IMPETRADO   : Juiz de Direito da 4a Vara de Cajazeiras 
PACIENTE     : José Wellington Soares Oliveira

PROCESSUAL  PENAL. Habeas  Corpus.  Preventiva 
desfundamentada. Inocorrência.  Preenchimento dos requisitos 
do art.  312 do CPP.  Condições favoráveis.  Insuficientes para 
revogação  da  preventiva.  Excesso  de  prazo.  Instrução 
encerrada. Superação. Constrangimento ilegal não configurado. 
Denegação da ordem.

- Não há ocorrência de qualquer constrangimento ilegal quando  
a decisão que decretou a prisão cautelar está fundamentada  
nos moldes do art. 312 do CPP, desde que comprovados os  
indícios da autoria e a prova da materialidade.

- Condições pessoais favoráveis do paciente, em princípio, não  
têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão  
preventiva.

-  Uma  vez  concluída  a  instrução  penal,  resta  superado  o  
apontado excesso de prazo pela demora para a formação da  
culpa.

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

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

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado 
por Gean Luiz Martins, em favor de José Wellington Soares de Oliveira, apontando 



como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Cajazeiras, 
que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, acusado, em tese, da 
prática  do  delito  capitulado  no  art.  33  da  Lei  n.  11.343/2006  (tráfico  ilícito  de 
drogas).

O  impetrante  alega,  em  síntese,  que  o  paciente,  foi  preso  em 
flagrante no dia 19/08/2014, por ter cometido, em tese, o crime previsto no art. 33 da Lei  
de Drogas.

Sustenta  que  não  estão  presentes  os  requisitos  necessários  ao 
decreto da custódia preventiva, posto que foram embasados em elementos genéricos e 
de gravidade abstrata da pena do suposto crime cometido pelo paciente, asseverando 
que se trata de réu tecnicamente primário.

Aduz o excesso de prazo sob o argumento de que o paciente se 
encontra preso há mais de 115 (cento e quinze) dias, e ainda não havia encerrado a 
instrução criminal.

Requer, ao final, o deferimento da liminar, para que seja revogada a 
prisão preventiva ou relaxada a prisão por excesso de prazo, expedindo-se o competente 
alvará de soltura, em favor do paciente (fs. 02/10).

Documentos juntados às fs. 11/17.

Informações prestadas às fs. 25/26.

Liminar indeferida (fs. 28 e 29).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pela denegação 
da ordem (fs. 31 e 35).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator). 

A ordem deve ser denegada.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante por estar 
portando 47 (quarenta e sete) embrulhos de substância ilícita aparentando tratar-se de 
maconha, e pela quantidade da droga, conclui-se, que se destinava ao comércio ilícito.

Destarte,  percebe-se  que  a  materialidade  do  crime  restou 
evidenciado, como também os indícios de autoria, sendo necessária a segregação do 
paciente para a manutenção da ordem pública e da conveniência de instrução criminal, 
pois, provavelmente, continuaria na prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, 
Lei  de  Drogas),  e,  assim,  a  sua  liberdade,  incorreria  em  risco  para  a  coletividade. 
procurando-se,  resguardar,  principalmente,  a  saúde pública  e  a  violência  gerada pelo 
tráfico de drogas.

Eis a fundamentação utilizada pela magistrada a quo para decretar a 
prisão preventiva do paciente:



Neste  feito,  há  prova  da  existência  do  crime  e  indícios 
suficientes  de  autoria,  pois,  consoante  se  depreende  dos 
depoimentos  das  testemunhas  inquiridas  no  procedimento 
inquisitorial,  do  auto  de  apresentação  e  apreensão  e  dos 
laudos de constatação provisória de drogas, foram apreendidos 
47  (quarenta  e  sete)  embrulhos  de  substancia  similar  a 
maconha, em poder do custodiado.
Com  efeito,  as  provas  vertidas  aos  autos  até  o  presente 
momento indicam que o segregado José Wellington Soares de 
Oliveira guardava consigo a droga apreendida, com finalidade 
mercantil,  no  momento  em  que  foi  flagrado  pelos  policiais 
militares  que  o  prenderam,  perpetrando,  assim,  em  tese,  a 
conduta típica prevista no tipo penal de tráfico ilícito de droga 
(art. 33 e 35 da Lei Antidrogas), razão porque se conclui que os 
pressupostos da prisão preventiva estão preenchidos.
No  que  tange  ao  fundamento,  a  prisão  se  justifica  para  a 
garantia da ordem pública, visto que, consoante já decantado, 
trata-se  da prática  de tráfico  de entorpecente,  delito  que se 
caracteriza, por si mesmo, na mercância de drogas que vulnera 
todo o meio social.
Destarte, o delito de tráfico ilícito de droga é bastante grave, 
sendo  depositado  em  tal  crime,  inclusive,  grande  parte  da 
origem  da  mazela  social  da  violência  que  assola  o  país, 
inclusive na cidade de Cajazeiras. Na verdade, o crime de ação 
múltipla ou conteúdo variado de tráfico de droga demonstra, 
per  se,  a  periculosidade e  a  ousadia  dos agentes  de modo 
induvidoso,  posto  que  está  diariamente  estampado  nas 
manchetes  dos  jornais  de  violência  e  criminalidade  que 
rodeiam os autores deste delito.
Portanto,  os  requisitos  para  a  prisão  preventiva  estão 
devidamente preenchidos, uma vez que a medida se justifica 
tanto para garantir a ordem pública, e por garantia da aplicação 
da lei penal. (f. 14)

Destarte, verifica-se que a autoridade coatora ao decretar a prisão 
preventiva do paciente atendeu aos requisitos previstos no art. 312 do CPP1, de maneira 
que não subsistem os argumentos do impetrante.

Quanto às alegadas condições favoráveis do paciente, é cediço que 
elas, não permitem, por si sós, a liberdade provisória, sobretudo quando existem outras 
circunstâncias para a manutenção da prisão, como na hipótese em apreço.

Neste sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE 
RECURSO  ORDINÁRIO.  NÃO  CABIMENTO.  NOVA  ORIENTAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 

1

 Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do 
crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei n° 12.403, de 2011).



IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CARACTERIZADA. 
INOBSERVÂNCIA  DO  PROCEDIMENTO  DA  LEI  N°  11.343/2006. 
QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA 
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO  PRISIONAL 
SEGREGAÇÃO  CAUTELAR  DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADA  NA 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.  DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE 
DROGAS.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  CONTRA  DECISÃO  DE 
INDEFERIMENTO  LIMINAR.  CONTRADIÇÃO  NÃO  COMPROVADA. 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  PREJUDICADO.  HABEAS  CORPUS 
NÃO  CONHECIDO.  I  -  (...)V  -  A prisão  cautelar  deve  ser  considerada 
exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis 
antes  do  pronunciamento  condenatório  definitivo,   consubstanciado  na 
sentença transitada em julgado. E por isso que tal medida constritiva só se 
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a 
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do 
artigo 312 do Código de Processo Penal.  A prisão preventiva,  portanto, 
enquanto  medida  de  natureza  cautelar,  não  pode  ser  utilizada  como 
instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite 
complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC 
n.  93498/MS,  Segunda  Turma,  Rei.  Min.  Celso  de  Mello,  DJe  de 
18/10/2012).  VI  - No caso, o decreto prisional encontra-se fundamentado 
em  dados  concretos  extraído  dos  autos,  os  quais  evidenciam  que  a 
liberdade da ora paciente acarretaria risco a ordem pública, notadamente 
se  considerada  a  quantidade  e  diversidade  da  droga  apreendida  (16 
pedras de crack, 12 porções de maconha e 13 invólucros de cocaína, bem 
como  a  forma  como  o  delito,  em  tese,  foi  praticado,  com  mais  dois 
agentes,  as  drogas  estavam  embaladas,  em  porções  prontas  para  a 
comercialização e, ainda a localização de apetrechos para o embalo da 
droga, circunstâncias aptas a indicar que o grupo estava reunido para o 
cometimento de crime de tráfico de entorpecentes (Precedentes do STF e 
STJ). VII • (...) Habeas Corpus não conhecido.2

Quanto ao pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo, 
este resta superado, porquanto, segundo informações da autoridade coatora, a instrução 
criminal já foi concluída, aguardando-se apenas a juntada do laudo toxicológico definitivo 
a pedido do Ministério Público (fs.25/26).

Em coerência com a linha de raciocínio acima adotado, o Superior 
Tribunal de Justiça formalizou a Súmula 52, do seguinte teor:

 
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de  
constrangimento por excesso de prazo”.

Dessa forma, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, não 
havendo que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa.

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.3
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Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
João  Benedito  da  Silva, Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Sílvio Ramalho Júnior, relator,  Carlos 
Martins Beltrão Filho e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Álaro 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, 29 de  
janeiro de 2015.

 Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                             Relator


