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PROCESSUAL  PENAL.  Habeas  Corpus.  Tráfico  ilícito  de 
entorpecentes  e  associação  para  o  tráfico.  Complexa 
organização criminosa. Condutas descritas nos arts. 33 e 35 da 
Lei  n.  11.343/06.  Prisão preventiva  decretada com fulcro  na 
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 
Alegação  de  ausência  de  fundamentação.  Reiteração  de 
pedido já apreciado em outro  writ  por esta Corte. Extravio de 
peças  processuais  na  ação  penal.  Inocorrência.  Pedido  que 
deve ser analisado, primordialmente, em sede de primeiro grau 
de  jurisdição.  Aplicação  do  princípio  da  isonomia. 
Impossibilidade. Excesso de prazo para o término da instrução 
processual  criminal.  Inocorrênca.  Complexidade  inerente  à 
ação penal  que envolve pluralidade de acusados. Afronta ao 
princípio da dignidade da pessoa humana. Insustentabilidade. 
Ausência  de  constrangimento  ilegal.  Pleito  alternativo  de 
aplicação  das  medidas  cautelares  diversas  da  prisão. 
Inviabilidade.  Ordem  não  conhecida  quanto  ao  primeiro  e 
segundo fundamentos e denegada no tocante aos demais.

- Não se deve conhecer do Habeas Corpus, quando a matéria  
aventada  já  foi  objeto  de  impetração  anterior,  devidamente  
apreciada  por  esta  Corte  de  Justiça,  em  respeito  à  regra  
contida no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça  
da Paraíba.

-  Eventual  extravio de peças processuais constitui  matéria a  
ser, eminentemente, dirimida no primeiro grau de jurisdição, a  
quem compete a guarda dos autos da ação penal.

-  Desarrazoado falar em aplicação do princípio da isonomia,  
quando  a  situação  paradigma  é  distinta  da  hipótese  do  
paciente. 

-  No processo penal,  os prazos devem ser considerados de  
forma globalizada e comportam flexibilização razoável, diante  
das peculiaridades de cada caso.



-  O  prazo  de  encerramento  da  instrução  criminal  deve  ser  
aferido à luz das circunstâncias do caso concreto, num juízo de  
razoabilidade, pois somente a demora injustificada está apta a  
atribuir à prisão o atributo do constrangimento ilegal.

-  Atendidas as condições para a prisão preventiva, tem-se a  
impossibilidade de concessão de liberdade provisória, com a  
imposição de quaisquer das providências cautelares dispostas  
no art. 319 do Código de Processo Penal.

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 não conhecer da impetração quanto ao primeiro e segundo 
fundamentos (ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva e extravio de 
peças processuais) e denegá-la, no tocante aos demais (princípio da isonomia, excesso 
de prazo para o término da instrução criminal e aplicação das medidas cautelares da 
prisão),  nos  termos  do  voto  do  Relator,  e  em  harmonia  parcial  com  o  parecer  da 
Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por 
Antônio  Vinícius  Santos  Oliveira  e outros,  em  favor  de  Elber  de  Aquino  Melo, 
conhecido por POMBO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara 
Única da Comarca de Araçagi, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta 
prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (tráfico e associação 
para o tráfico) 

Alegam que  o  paciente  está  a  sofrer  constrangimento  ilegal,  em 
razão da prisão preventiva decretada em seu desfavor, por ter sido encontrado em seu 
poder uma ínfima quantidade de droga, bem como por não constar nos autos da ação 
penal  o  laudo  da  substância  entorpecente,  as  interceptações  telefônicas,  existindo, 
portanto, inúmeros “atrapalhos” no processo criminal.

Destacam, ainda, que ao folhearem os autos no juízo de primeiro 
grau,  detectaram que  não  constavam no  feito  nenhuma das  petições  protocolizadas, 
inclusive, pedidos de revogação de prisão, de cópia integral dos CDs das interceptações 
telefônicas, tampouco da defesa preliminar, gerando prejuízos irreparáveis ao paciente, 
tendo, por tal motivo, protocolizado petição informando tais fatos ao Juiz da Comarca de 
Araçagi.

Aduzem que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente 
encontra-se  desfundamentada,  violando  o  comando  do  art.  93,  IX,  da  Constituição 
Federal,  e,  que,  a  revogação  da  prisão  da  preventiva  de  um  dos  mentores  da 
organização, enseja a aplicação do princípio da isonomia em favor do paciente. 

Asseveram, outrossim, haver excesso de prazo para o término da 
instrução criminal, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.



Requerem,  ao  final,  a  concessão  da  liminar  para  que  seja 
determinada a revogação do decreto preventivo em desfavor do paciente e, no mérito, a  
ratificação da medida, expedindo-se alvará de soltura em favor daquele e, caso não seja 
este o entendimento, pugnam, alternativamente, pela aplicação das medidas cautelares 
diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (fs. 02/09).

Juntam documentos (fs. 10/243).

Informações prestadas pela autoridade coatora (fs. 257/258).

Liminar indeferida (fs. 266/266v.).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pela denegação 
da ordem (fs. 268/271).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator –  

A  ordem  não  deve  ser  conhecida  quanto  ao  primeiro  pedido 
(ausência  de  fundamentação  do  decreto  de  prisão  preventiva)  e  deve  ser  denegada 
quanto ao segundo (excesso de prazo para o término da instrução criminal).

Ab initio, cumpre-se registrar que, da leitura do caderno processual, 
observa-se  que  o  paciente  foi  denunciado,  juntamente  com  mais  28  (vinte  e  oito) 
acusados, pela prática, em tese, de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o 
tráfico, delitos estes capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (fs. 35/68).

Narra a peça inicial acusatória que, entre os anos de 2012 e 2014, 
os denunciados formavam uma grande associação e ramificação do tráfico de drogas na 
cidade de Aragaçi e nas cidades circunvizinhas.

Consta,  ademais,  que  as  investigações  policiais  iniciaram-se  e 
evoluíram, com a interceptação telefônica de várias pessoas e dos denunciados, tornando 
possível definir a conduta de todos os envolvidos, sendo deflagrada, por conseguinte, a 
Operação Jocasta, em 13/08/2014, com o cumprimento de vários mandados de prisão e 
busca e apreensão expedidos pelo Juiz de Direito da Comarca de Araçagi.

Extrai-se,  também,  da  denúncia  que  o  paciente  era  um  dos 
distribuidores de drogas, tendo sido preso em flagrante delito, no dia 21 de julho de 2012, 
juntamente com outros dois  denunciados, quando transportavam para região do brejo 
paraibano 1.500g (mil e quinhentos gramas) de cocaína, e a quantia de R$ 12.000,00 
(doze mil  reais),  assim como,  que,  no  dia  13  de  agosto  de 2014,  foi  apreendido  na 
residência de Elber de Aquino Melo, ora paciente, uma sacola contendo certa quantidade 
de maconha, uma pedra de crack, duas “trouxinhas” de maconha, entre outros bens (f. 
40).

Assim, o paciente é apontado, na exordial acusatória, como suposto 
“homem de confiança” da associação ao tráfico, encarregado pela distribuição das drogas 
aos integrantes, articulando todo comércio de grande quantidade de droga ilícita (f. 44).

- DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA



Pois bem. Cumpre-se destacar que o ponto relativo à ausência de 
fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já foi enfrentado 
por este Tribunal, por ocasião do Habeas Corpus 2010964-39.2014.815.0000, em 29 de 
janeiro  de 2015,  de modo que não pode ser  reapreciado pelo mesmo Órgão,  que já 
prestou, no tocante à matéria, a sua prestação jurisdicional, merecendo a aplicação do 
art. 252 do Regimento Interno desta Corte de Justiça:

“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” (grifo nosso).

Dessa feita,  levando-se em consideração que tal  aspecto é mera 
reiteração da alegação contida no  Habeas Corpus n.  2010964-39.2014.815.0000,  não 
conheço da impetração nesse ponto.

 DA ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DAS PEÇAS PROCESSUAIS

Os  impetrantes  alegam  que,  ao  compulsarem  os  autos  da  ação 
penal,  no  juízo  de  primeiro  grau,  perceberam  que  não  haviam  sido  juntadas  várias 
petições  protocolizadas,  inclusive,  a  defesa  preliminar  em  favor  do  paciente,  o  que 
ocasionou diversos prejuízos aquele.

Consoante  as  informações prestadas  pela  autoridade  coatora  (fs. 
257/258), esta afirma que nunca existiu extravios de peças processuais, tendo ocorrido a 
separação do processo original, em que constam 30 (trinta) denunciados, e a expedição 
28 (vinte e oito) mandados de prisão preventiva, em diversos outros feitos, com apenas 2 
(dois) acusados em cada, a fim de evitar tumulto processual e dar maior celeridade ao 
seu andamento.

Logo, pelo que se vê, não prospera tal alegação e, tendo em vista 
que o pleito é matéria a ser analisada, primordialmente, em sede de primeiro grau de 
jurisdição, deixo de conhecê-lo.

-  DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA EM FAVOR DE FRANCISCO PESSOA NETO

Quanto  à  aplicação  do  princípio  da  isonomia,  melhor  sorte  não 
assiste  aos impetrantes,  haja  vista  que  da  leitura  do  acórdão  acostado às  fs.  12/14,  
observa-se que Francisco Pessoa Neto não foi denunciado na ação penal n. 0000575-
83.2012.815.1201,  como  resta  claro  na  peça  acusatória  às  fs.  35/68,  fato  este  que 
autorizou o relaxamento da custódia cautelar em favor daquele.

Assim, não há como ser aplicado,  in casu, o princípio da isonomia 
como requerem os impetrantes.

- DO EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Como é cediço, no processo penal é preciso levar em consideração 
que os prazos devem ser considerados de foram globalizada e comportam flexibilização 
razoável, diante das peculiaridades de cada caso.

Atentem-se aos trechos dos informes prestados pelo Magistrado  a 
quo: 



“...A  irresignação  se  faz  existente  tendo  em  vista  a  quantidade 
considerável  de  acusados  presos  numa  mesma operação  policial  
que gerou diversos mandados de prisão preventiva, temporária e em 
flagrante. Assim, como em todos os autos em onde vários acusados  
são investigados, inúmeros são os pedidos de habilitações, vista de  
advogados, o que pode gerar certo tumulto...” (f.257)

Informa ainda que:

“...foram intentados pedidos de relaxamento de prisão em flagrante  
e/ou  relaxamento  da  prisão  por  excesso  de  prazo  nos  presentes  
autos. Pedidos estes que já foram apreciados e indeferidos, com o  
consequente decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente  
pelos fatos narrados na ação penal nº 0000971-89.2014.815.1201.” 
(f. 258)

E, continua:

“...este  juízo  determinou  a  separação  do  processo  original  (onde 
constam 30 (trinta) denunciados e foram expedidos 28 (vinte e oito)  
mandados de prisão preventiva), em diversos outros processos, com 
apenas 02 (acusados) por feito, com o fim de evitar a situação de  
tumulto processual, bem como, tornar mais célere o seu andamento.”  
(idem).

Diante das informações da autoridade coatora, tem-se que o feito 
está sendo, devidamente, impulsionado, não havendo excesso que possa ser imputado à 
desídia  por  parte  do Poder  Judiciário.  Eventual  demora no trâmite  da instrução resta 
justificada  pela  complexidade  do  feito  e  quantidade  de  acusados,  logo,  o  apontado 
excesso  de  prazo  encontra-se  justificado,  não  havendo  qualquer  contrariedade  ao 
princípio da razoabilidade e, portanto, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.  

Neste sentido, atente-se à ilação do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL. CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NA 
FORMAÇÃO DA CULPA.  NÃO OCORRÊNCIA.  RAZOABILIDADE.  
COMPLEXIDADE DO FEITO. REMARCAÇÃO DE AUDIÊNCIAS À  
PEDIDO  DA  DEFESA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO 
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1.  Conforme entendimento 
pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a eventual ilegalidade  
da  prisão  cautelar  por  excesso  de  prazo  para  conclusão  da 
instrução  criminal  deve  ser  analisada  à  luz  do  princípio  da  
razoabilidade,  sendo  permitido  ao  juízo,  em  hipóteses 
excepcionais,  a  extrapolação  dos  prazos  previstos  na  lei  
processual penal. […] 3. Habeas corpus denegado1” (grifo nosso).

PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS 
CORPUS.  CRIME  DE  QUADRILHA E  ROUBO  MAJORADO  EM 
CONCURSO  DE  PESSOAS,  COM  O  EMPREGO  DE  ARMA DE 
FOGO. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO FEITO.
INOCORRÊNCIA.   COMPLEXIDADE.  VÁRIOS  RÉUS.  CITAÇÃO 
POR  EDITAL  E  EXPEDIÇÃO  DE  CARTAS  PRECATÓRIAS.  

1(HC 235.976/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, 
DJe 15/08/2012)



RECURSO  DESPROVIDO.  (…)  II  -  A  conclusão  da  instrução 
criminal  não  tem  as  características  de  fatalidade  e  de  
improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o  
juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se  
ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos 
processuais.  II  -  Na hipótese,  malgrado o atraso na instrução  
criminal, ele se justifica, tendo em vista a complexidade do feito.
(...) Recurso ordinário desprovido.2 (grifo nosso)

Desse modo,  não há que se falar  em constrangimento ilegal  em 
decorrência do arguido excesso de prazo.

- APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES

Atendidas as condições para a prisão preventiva, conforme já restou 
analisado por esta Câmara, no HC 2010964-39.2014.815.0000, tem-se a impossibilidade 
de concessão de liberdade provisória, com a imposição de quaisquer das providências 
cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

- DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  não  conheço  quanto  ao  primeiro  e  segundo 
fundamentos (ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva e extravio de 
peças processuais) e a denego, no tocante aos demais (princípio da isonomia, excesso 
de prazo para o término da instrução criminal e aplicação das medidas cautelares da 
prisão)

É o voto.3

Presidiu a sessão Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás de 
Brito Pereira Filho, em face da eventual ausência do Desembargador João Benedito da 
Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  Relator,  Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e 
Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito Convocado para substituir  o Exmo. Márcio 
Murilo da Cunha Ramos).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor 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, 16 de  
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator -

2(RHC 54.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 12/03/2015) 
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