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GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº 0003428-74.2015.815.0000)
RELATOR      : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE      : Candido Artur Matos de Souza
PACIENTE      : Rafaela Oliveira da Silva
IMPETRADO      : Juiz de Direito da Vara Única de Alhandra

HABEAS  CORPUS. TRÁFICO  DE  DROGAS.  PRISÃO 
PREVENTIVA.   ALEGADA NULIDADE  POR  AUSÊNCIA 
DO  LAUDO  PROVISÓRIO  DE  CONSTATAÇÃO  DA 
NATUREZA  DA  SUBSTÂNCIA.  INOCORRÊNCIA. 
ELEMENTOS  DE  PROVA  OUTROS  A  EMBASAR  A 
MATERIALIDADE  E  OS  INDÍCIOS  DE  AUTORIA. 
SUPERVENIÊNCIA  DO  EXAME  DE  CONSTATAÇÃO. 
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO 
CONSTRITIVO.  GRAVIDADE  CONCRETA  DO  DELITO. 
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA.  REVOGAÇÃO  DA  LIMINAR  DEFERIDA  EM 
PLANTÃO JUDICIÁRIO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO.

_Nesta fase processual, o laudo toxilógico preliminar não  
se afigura imprescindível para a prova da materialidade do  
delito  de  tráfico  de  entorpecentes,  se  há   no  conjunto  
probatório, presente nos autos, outros elementos capazes  
de respaldar o fumus comissi delicti  para decretação da  
prisão preventiva, como ocorre na espécie;

_  Não  há  que  se  falar  em  ausência  de  fundamentação  se  
existem nos autos elementos concretos, e não meras ilações  
abstratas,  que apontam a considerável  quantidade de droga  
apreendida  em  poder  da  Paciente  e   sua  consequente  
periculosidade,  como  circunstâncias  para  a  decretação  da  
prisão  processual,  arrimada  no  art.  312  do  CPP,  
especificamente  na  necessidade  de  manutenção  da  ordem 
pública, como forma de acautelar o meio social.
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-  Revogação da  liminar  deferida  no  plantão  judiciário  e  
restabelecimento da prisão preventiva.

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 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 liminar, impetrado em 
favor de  Rafaela Oliveira da Silva contra a decisão do Juiz de Direito da Vara 
Única da Comarca de Alhandra, que homologou a prisão em flagrante da paciente 
e a converteu em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 331 da 
Lei n° 11.343/06 (fls.20:21). 

Consta dos autos,  mais precisamente do auto de prisão em 
flagrante  (fls.12/14),  que  no  dia  22/10/2015  a  paciente  foi  surpreendida  por 
policiais,  em  operação  conjunta  realizada  pelas  Polícias  Civil  e  Militar, 
armazenando,  em sua residência,  quantidade aproximada a  1kg de substância 
entorpecente, maconha, confessando que havia adquirido a droga por ordem de 
seu marido “Fernandinho”, que encontra-se custodiado no presídio do Róger. 

Em sua inicial, sustenta o impetrante que a decisão impugnada 
teria contrariado o §1°2 do art.  50 da Lei  n° 11.343/06, uma vez que teria sido 
proferida  sem  o  necessário  laudo  de  constatação  preliminar  de  substância 
entorpecente.

Alega, ainda, que o decreto prisional não estaria devidamente 
fundamentado, pois não teria sido apontado qualquer fato concreto apto a justificar 
a  conversão  da  prisão  em  flagrante  em  preventiva,  limitando-se  a  citar  a 
necessidade  de  garantir  a  ordem  pública,  a  aplicação  da  lei  penal  e  para 
conveniência da instrução criminal, não se prestando, portanto, a mera menção, a 
embasar o decreto cautelar.

1 Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter 
em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda 
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 
dias-multa.

2 § 1o  Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é 
suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por 
pessoa idônea.
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Por  fim,  pugna pela  concessão da  liminar,  restaurando-se  o 
status libertatis da paciente e, no mérito, a concessão da ordem.

Juntou documentos, fls. 02;24.

Solicitadas  informações  ao  magistrado  de  piso,  estas  foram 
prestadas às fls. 39;40.

Liminar deferida às fls. 24ç25.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça lançou 
parecer, posicionando-se pela denegação da ordem (fls.43;50).

É o relatório.

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

A ordem não comporta concessão.

1.DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXILÓGICO PRELIMINAR

Com  efeito,  sabe-se  que  para  a  viabilidade  da  constrição 
preventiva se faz necessário a existência do fomus comissi delicti e do periculum 
libertatis, este materializado nos ditames do art. 312 do CPP e aquele na prova da 
materialidade e indícios suficientes de autoria. 

De fato, a lei de drogas em seu § 1º, art. 50, prevê o seguinte: 

Art. 50.  Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia  
judiciária  fará,  imediatamente,  comunicação  ao  juiz  competente,  remetendo-lhe  
cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em  
24 (vinte e quatro) horas.

§ 1
o

  Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e  
estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da  
natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por  
pessoa idônea.

Contudo,  cabe  relevar  que,  nesta  fase  processual,  o  laudo 
toxilógico preliminar não se afigura imprescindível para a prova da materialidade 
do delito de tráfico de entorpecentes, se há no conjunto probatório presente nos 
autos  outros  elementos  capazes  de  respaldar  o  fumus  comissi  delicti para 
decretação da prisão preventiva, como ocorre na espécie.

Pois  bem.  A prova  da  materialidade,  bem como  os  indícios 
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suficientes  de  autoria,  assentam-se  no  auto  de  prisão  em  flagrante, 
consubstanciado  nos  depoimentos  dos  policiais  que  efetuaram  a  segregação 
provisória, bem como na confissão da paciente, às fls. 13/17, que encontram-se 
coerentes  e  harmônicos  entre  si,  assim  como  no  auto  de  apresentação  e 
apreensão  de  fl.  20,  que  relata  a  apreensão  de  aproximadamente  1  kg  de 
substância esverdeada.

Segundo  o  depoimento  do  Agente  de  Investigação,  Jean 
Wolgran Wanderley de Azevedo, fl. 12, o flagrante ocorreu nos seguintes termos:

“(…) Que na tarde de hoje, a equipe de policiaiscivis da 6ª 
DSPC/Alhandra,  recebeu  a  informações  de  que  a 
conduzid iria receber a droga em João Pessoa, através de 
um  veículo  corsa  classic  preto,  que  realiza  transporte 
alternativo; que diante das informações, foi realizada uma 
operação  conjunta  entre  as  Polícias  Civil  e  Militar, 
momento  em que  culminou  com a  prisão  da  conduzia; 
que,  de  fato,  na  hora  da  abordagem,  em  sua  casa, 
Rafaela  confessou  que  havia  acabado  de  buscar  a 
droga no bairro  Valentina  em João Pessoa/PB,  com 
motorista alternativo “Nildo”, que, segundo Rafaela, é 
seu  amigo;  que,  a  conduzida  disse  que  recebeu  a 
ordem  de  seu  marido  “Fernandinho”,  o  qual  está 
preso no Róger; que, Rafaela disse que Bruno, primo de 
“Fernandinho”, iria pegar a droga; (...)”

Em suas declarações Bruno Sousa dos Santos informou: 
que  o  declarante,  de  fato,  recebeu  uma  ligação 
telefônica, pr volta do meio dia de hoje, de seu primo, 
José  Fernando,  conhecido  por  “Fernandinho”,  que 
está preso no Presídio do Roger; (…); que o declarante 
passou o seu celular para “Nildo” e entrou em casa para 
almoçar;  que  após  o  termino  da  ligação,  “Nildo” 
devolveu o aparelho celular ao declarante e comentou 
que  “Fernandinho”  ordenou  que  ele,  “Nildo”  fosse 
juntamente com Rafaela em João Pessoa, para buscar 
uma quantidade de droga (maconha) e que “Nildo” iria 
receber uma quantia de R$100,00 (cem reais) (...)

Em seu interrogatório, a paciente,  Rafaela Oliveira da Silva, 
confessou a conduta que lhe estava sendo imputada, relatando o que segue:

“(…) que a conduzida recebeu uma ligação telefônica, 
por volta  do meio dia de hoje,  de seu marido,  José 
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Fernando,  conhecido  por  “Fernandinho”,  que  está 
preso no Presídio do Roger, o qual lhe ordenou que 
fosse até na frente do Hospital do Valentina, em João 
Pessoa  para  pegar  uma  quantidade  de  droga 
(maconha), juntamente com a pessoa de “Nildo”, o qual é 
motorista  de  veículo  alternativo;  (…);  que  “Nildo” 
juntamente  com  a  conduzida,  foram  até  o  local 
indicado,  momento  em  que  Rafaela  recebeu  a 
quantidade  de  droga  (maconha),  aproximadamente 
1kg,  conforme  seu  marido  havia  dito;  que  Rafaela 
apenas  receu  a  droga,  mas  não  entregou  nenhum 
dinheiro porque seu marido havia acertado; que Rafaela 
em outras vezes já guardou quantidade de maconha 
em  sua  residência,  que  uma  mulher,  a  qual  não 
conhece  lhe  entregou  e  o  
Bruno foi pegar para entregar; que hoje também ficou 
aguardando Bruno pegar a droga para entregar; que hoje 
também  ficou  aguardando  Bruno  pegar  a  droga  para 
entregar; que a conduzida não sabe informar para quem 
Bruno  entregaria;  que  Fernandinho  ligou  para  Bruno  e 
pediu  que  esta  passasse  o  telefone  para  “Nildo”;  que 
Rafaela pagou uma quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
à pessoa de nome “Nildo” (…).

Percebe-se,  então,  que  sobejam  do  caderno  processual 
elementos que demonstram a materialidade e os indícios suficientes de autoria, 
mostrando-se irrazoável a libertação da paciente pela mera ausência do exame 
pericial  da droga,  uma vez que há provas nos autos que atestam sua atuação 
como verdadeira longa manus de seu marido traficante, viabilizando, dessa forma, 
a continuidade da mercancia de entorpecentes e, por via reflexa, tornando inócua a 
condenação de seu companheiro, pois, por seu intermédio, a prática delitiva se 
perpetua.

Registre-se, ademais, que as informações trazidas ao writ pelo 
juiz  singular,  comunicam  que  o  Laudo  de  Constatação  fora  posteriormente 
apresentado, concluindo que a droga apreendida era compatível com os principais 
canabinóides presentes na  cannabis sativa linneu, ratificando, portanto, o que já 
era perceptível aos policiais que realizaram a operação.

Nesse  sentido,  firmou-se  o  entendimento  dos  Tribunais  a 
respeito da matéria: 

RECURSO  ORDINÁRIO  INTEMPESTIVO.  ADMISSÃO 
COMO  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO.  TRÁFICO 
ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES E  PORTE  ILEGAL DE 
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ARMA  E  MUNIÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  NÃO 
CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE 
ARMA  NÃO  APRECIADA  PELO  TRIBUNAL  A  QUO. 
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  ALEGAÇÃO  DE 
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DIANTE DA 
AUSÊNCIA  DO  LAUDO  DE  CONSTATAÇÃO  DA 
SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE.  INOCORRÊNCIA. 
ORDEM  PARCIALMENTE  CONHECIDA  E,  NESTA 
PARTE, DENEGADA. 1. A inexistência do delito de porte 
ilegal  de  arma  não  foi  objeto  de  análise  pelo  acórdão 
impugnado, o que inviabiliza o exame da matéria por esta 
Corte,  sob pena de indevida supressão de instância.  2. 
Apesar  de  a  apresentação  do  laudo  pericial  de 
constatação da sustância entorpecente apreendida ser 
imprescindível, o exame pericial pode ser juntado aos 
autos  até  o  oferecimento  da  denúncia.  3.  Havendo 
outros  meios  de  prova  a  atestar  a  ilicitude  da 
substância  apreendida,  tais  como  a  confissão  do 
indiciado,  o  laudo  de  constatação  é  dispensável  à 
validação da prisão em flagrante. 4. Recurso recebido 
como Habeas Corpus. Ordem parcialmente conhecida e, 
nesta parte, denegada; em que pese o parecer ministerial 
pelo não conhecimento do recurso.(STJ - RHC: 22088 MS 
2007/0229775-0,  Relator:  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES 
MAIA  FILHO,  Data  de  Julgamento:  24/06/2008,   T5  - 
QUINTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  <!--  DTPB: 
20080804<br> --> DJe 04/08/2008)

Na mesma trilha, tem decidido este E. Tribunal de Justiça: 

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO 
DE  ENTORPECENTES.  LIBERDADE  PROVISÓRIA 
INDEFERIDA.  ALEGADA  NULIDADE  DO  AUTO  DE 
PRISÃO EM FLAGRANTE, DIANTE DA AUSÊNCIA DO 
LAUDO  DE  CONSTATAÇÃO  PRELIMINAR  E  DE 
DESCRIÇÃO  DE  SUBSTÂNCIA  TÓXICA  DE  USO 
PROIBIDO. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO TEM O 
CONDÃO  DE  INFIRMAR  O  FLAGRANTE,  QUANDO 
DEFLUEM  DOS  AUTOS  OUTROS  ELEMENTOS  DE 
PROVA  A  DEMONSTRAR  A  NATUREZA  E 
QUANTIDADE  DA  SUBSTÂNCIA  APREENDIDA. 
LAVRATURA  DO  AUTO  EM  LOCAL  DIVERSO  DA 
PRISÃO.  CIRCUNSTÂNCIA  QUE  TAMBÉM  NÃO 
NULIFICA O FLAGRANTE.  SEGREGAÇÃO QUE DEVE 
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SER  MANTIDA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO 
CARACTERIZADO.  WRIT  DENEGADO.  1.  Não  é 
absoluta a nulidade decorrente da ausência de laudo 
de constatação da droga, por ocasião da lavratura do 
auto  de  prisão  em  flagrante,  vez  que  se  trata  de 
demonstração preliminar da natureza e quantidade do 
produto  ilícito  apreendido,  passível  de  elucidação, 
nesta fase, por outros meios de prova. 2. Ainda que a 
prisão  em flagrante  tenha ocorrido  em comarca  diversa 
daquela  em  que  o  respectivo  auto  foi  lavrado,  essa 
circunstância não invalida o flagrante,  pois  a autoridade 
policial não exerce ato de jurisdição.
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  05620090010283001  - 
Órgão  (Câmara  Criminal)  -  Relator  DES.  LEONCIO 
TEIXEIRA CAMARA - j. em 30/11/2009

Sendo  assim,  não  prospera  a  argumentação  do  impetrante, 
uma vez que, como exposto, a ausência do laudo provisório de constatação da 
natureza  e  quantidade  da  substância  não  nulifica  a  decretação  da  prisão 
preventiva, sobretudo, havendo o aporte ulterior do referido laudo que vem sanar a 
irregularidade apontada.

2. DA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante, ataca a decisão de custódia preventiva proferida 
pelo magistrado de primeira instância, pugnando por sua nulidade, ante a alegação 
de  ausência  de  fundamentação concreta,  afirmando que não  houve  motivação 
idônea, posto que apenas foram elencados os requisitos do art. 312 do CPP.

Então, vejamos:

A materialidade, bem como os indícios de autoria, foram vastamente 
apreciados no item antecedente, sendo desnecessário repisar o assunto já debatido, visto 
que,  do  mesmo  modo,  encontram-se  apreciados  na  decisão  objurgada,  conforme 
passagem que transcreverei adiante.

No que tange ao periculum libertatis, a segregação se justifica como 
garantia da ordem pública, tendo em vista a própria gravidade concreta do delito, revelada 
na quantidade considerável de maconha (1kg aproximadamente) encontrada em poder da 
acusada, conforme bem ressaltado na decisão em comento.

Eis trecho do decreto prisional que bem evidencia o quanto dito:

“Extrai-se que a acoimada foi presa em flagrante por 
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tráfico de drogas, a qual portava aproximadamente um 
quilo  da  substância  cannabis  sativa  lineum, 
comumente  conhecida  como  “maconha”.  A mesma, 
quando  ouvida  perante  a  autoridade  policial, 
confessou que a droga lhe pertencia e que recebeu 
ordens  do  seu  marido,  o  apenado  conhecido  por 
“Fernandinho”, para que se dirigisse ao Hospital  do 
Valentina, situado no município de João Pessoa/PB, a 
fim de buscar a droga acima mencionada.
O  delito,  em  tese,  imputado  a  flagrada  é  de 
reconhecida  gravidade,  sendo  necessário  o  seu 
encarceramento.
(…)
No  caso  presente,  há  nos  auos  indícios  suficientes  de 
autoria  a  apontar  a  acusada  como  autora  do  delito.  A 
necessária prisão preventiva da agente está calcada no 
fundamento  da  garantia  da  ordem  pública,  que  visa, 
também  resguardar  a  própria  credibilidade  da  Justiça, 
reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, 
posta em xeque pela conduta criminosa do agente, acima 
descrita,  e  por sua repercussão negativa na sociedade, 
causando clamor público, além da aplicação da lei penal.
Ressalte-se  ainda  que  a  acusada  praticou  o  delito, 
repito, por determinação do seu companheiro que se 
encontra  recolhido  em  estabelecimento  prisional, 
dando  continuidade  a  conduta  delituosa  praticada 
pelo mesmo.

Destarte, verifica-se que a custódia cautelar da paciente revela-se 
suficientemente fundamentada, notadamente, porque, ao contrário do que se afirma na 
petição inicial, existem nos autos elementos concretos, e não meras ilações abstratas, 
que apontam a considerável quantidade de droga apreendida em poder da Paciente e 
sua consequente periculosidade, como circunstâncias suficientes para a decretação da 
prisão  processual,  arrimada  no art.  312 do  CPP,  especificamente  na  necessidade de 
manutenção da ordem pública, como forma de acautelar o meio social.

O decreto prisional, portanto, deve ser preservado.

Ante o exposto, revogo a liminar deferida no plantão judiciário e 
restabeleço a constrição cautelar decretada pelo juiz de primeiro grau por seus 
próprios fundamentos.

É o voto.

Presidiu a sessão, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Márcio 
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Murilo  da  Cunha  Ramos, Presidente  da  Câmara  Criminal.  Participaram,  ainda,  do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, 
relator, e Carlos martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus 
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 28 de junho de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
Relator
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