
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

MINUTA - 10
HABEAS CORPUS (Processo n. 2011612-19.2014.815.0000)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTES: Antônio Vinícius Santos e outro
PACIENTE : Edson Gomes da Silva

PROCESSUAL  PENAL. Habeas  corpus.  Tráfico  ilícito  de 
entorpecentes, resistência e corrupção ativa. Flagrante. Prisão 
preventiva decretada com fulcro na garantia da ordem pública. 
Alegada  ausência  de  fundamentação.  Inocorrência.  Decisão 
devidamente motivada. Gravidade concreta do crime. Risco de 
reiteração  criminosa.   Excesso  de  prazo  para  o  término  do 
inquérito  policial  e  oferecimento  da  denúncia.  Peça  pórtica 
devidamente ofertada.   Pleito ultrapassado. Assertiva de que 
paciente  sofre  de transtorno  mental  e  comportamental  em 
decorrência  do  uso  de  drogas.  Inexistência  de  pedido  de 
conversão da prisão preventiva em interdição no primeiro grau 
de  jurisdição.  Necessidade  de  realização  de  incidente  de 
insanidade mental.  Pleito alternativo de aplicação das medidas 
cautelares diversas da prisão.  Impossibilidade.  Requisitos da 
custódia  cautelar  atendidos.  Ordem  prejudicada  quanto  ao 
primeiro  fundamento   (excesso  de  prazo  para  término  do 
inquérito policial e oferecimento da denúncia) e denegada no 
tocante aos demais.

- Inexiste ausência de fundamentação do decreto preventivo,  
quando  o  juiz,  devidamente,  embasa-o  na  prova  da  
materialidade e nos indícios suficientes de autoria delitiva, bem 
como em pelo menos um dos pressupostos indicados no art.  
312  do  Código  de  Processo  Penal,  vistos  à  luz  do  caso  
concreto.

- Uma vez oferecida a denúncia resta prejudicada a impetração  
quanto ao excesso de prazo para o término do inquérito policial  
e  posterior  oferecimento  da  inicial  acusatória  pelo  órgão  
ministerial.

-  Subsistindo  os  pressupostos  que  ensejaram  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 julgar a ordem prejudicada quanto ao primeiro fundamento 
(excesso  de  prazo  para  término  do  inquérito  policial  e  oferecimento  da  denúncia)  e 
denegá-la no tocante aos demais, 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 e outro, em favor de Edson Gomes da Silva, apontando como 
autoridade coatora o Juiz Plantonista da Vara de Entorpecentes da Comarca da Capital,  
que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, acusado, em tese, da prática 
dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas)  
e nos arts. 329 e 333, ambos do Código Penal (resistência e corrupção ativa).

Apontam os impetrantes, em síntese, ausência de fundamentação 
do  decreto  de  custódia  preventiva,  posto  que  edificado  de  forma  genérica,  não 
demonstrando o Magistrado Plantonista, no caso concreto, como o paciente ameaçaria a 
garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança da futura 
aplicação da lei penal, em total afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustentam,  ademais,  que  o  citado  decreto  apoiou-se  em 
condenação criminal  em desfavor do paciente,  entretanto, tal  pena foi  extinta,  não se 
constituindo, destarte, fundamento idôneo a ensejar a medida extrema.

Alegam,  outrossim,  a  ocorrência  de  excesso  de  prazo  para  a 
conclusão do inquérito e consequente oferecimento da denúncia.

Narram,  ainda,  que  o  paciente  é  portador  de  transtorno  metal  e 
comportamental, em decorrência do uso de drogas.   

Ao final, requerem a revogação do decreto de prisão preventiva, com 
a competente expedição de alvará de soltura, para que o paciente seja imediatamente 
posto em liberdade e, alternativamente, pugnam pela aplicação das medidas cautelares 
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (fs. 02/33).

Não há pedido de liminar.

Junta os documentos (fs. 34/107).

Informações da autoridade coatora (fs. 116/117 e 134/136).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pela denegação 
da ordem (fs. 138/142).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior - Relator



A ordem deve ser  julgada pelo  primeiro  fundamento  (excesso de 
prazo  para  término  do  inquérito  policial  e  oferecimento  da  denúncia)  e  denegada  no 
tocante aos demais.

- DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA

Inicialmente,  verifica-se que não há que se falar  em ausência de 
fundamentação do decreto de prisão preventiva (fs. 80/82). Para tanto, há de se observar 
que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, estando os indícios de autoria e a 
prova materialidade fundados pelo fato do produto – 04 (quatro) tabletes envoltos com 
plástico transparente, contendo substância em pó de cor branca  – (auto de apresentação 
e apreensão e laudo de constatação – fs. 61/62 e f. 70), do qual, neste último, infere-se 
que houve resultado positivo para “cocaína”, ter sido encontrado na posse do paciente, 
quando este  estava repassando-os para  a coacusada Ariana Martins  Soares,  pessoa 
responsável para a guarda, nas imediações do Pontal do Seixas, nesta Capital,  sendo 
aquela,  portanto,  indispensável  à  garantia  da  ordem pública,  em razão  da  gravidade 
concreta do delito e pela possibilidade de reiteração na conduta por parte do acusado, 
como bem assentado  pelo  Magistrado  Plantonista  em sua  bem posta  decisão,  cujos 
trechos a seguir colacionamos:

“Homologo o auto  de flagrante delito  de que cuidam estes autos,  
ante a sua regularidade procedimental legal.  Os indigitados autores 
do fato infracional foram presos e autuados em flagrante, no dia dia 
de ontem, 30 de agosto de 2014, por volta das 16:00h, no Pontal do  
Seixas, nesta Capital, sob a imputação de haverem incorrido na norma 
infracional penal de que cuida o artigo 33 da lei 11.343/06; sendo que,  
quanto ao infrator varão também foi o mesmo dado como incurso nas  
normas penais incriminadores de que cuida o arts. 329 e 333, CP. Não 
é o caso de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319,
do CPP, por se tratarem de medidas que se afiguram inadequadas ao  
caso sob análise, posto que presentes os requisitos dispostos no art.  
312, do CPP, tendo vista que: a) a materialidade
jurídicas de crime de que o cuida o artigo 33 da lei 11.343/06, por  
que  ambos  os  autuados  foram  dados  como  incursos,  objeto  do 
presente  comunicado  de  flagrante  delito,  encontra-se  evidenciada  
nestes autos, inclusive, por força dos teores dos autos de prisão em 
flagrante  delito  de  fls.  03/12  e  de  apreensão  de  f.  19/20;  b)  e  a  
autoria  delitiva  é  corroborada  por  aqueles  mesmos  elementos  de 
informação. Com efeito, os autuados foram presos em flagrante delito,  
por  ocasião  de  uma  operação  policial  empreendida  a  partir  de  
"informação de que uma mulher conhecida por ARIANE" (...) receberia 
"drogas e transportaria dinheiro atendendo aos comandos criminosos  
de um sujeito conhecido por TCHOCA", ocasião em que os agentes  
policias passaram "a  desenvolver vigilâncias constantes sobre a sua 
pessoa", e foi "possível identificar um imóvel que  deveria ser usado 
por ARIANE, no Pontal do Seixas, nesta capital", local em que teria  
findada  por ser apreendida a quantia de droga discriminada no auto  
de  apreensão  de  fls.  19/20,  quando  a  mesma  estaria  para  ser 
entregue por "TCHOCA",  como 6 conhecido o coautuado EDSON 
GOMES DA SILVA à coautuada ARIANE MARTINS SOARES. É o  
que  infere  das  declarações  de  fls.  03/05  do  agentes  policial  
GIOVANNI  GRISI,  que  participou  do  ato  das  prisões  dos  agentes  
infratores: "(...) que em determinado momento um carro importado 
de  cor  prata  aproximou-se  do  imóvel  investigado;  que  



seguidamente  ARIANE  compareceu  na  mesma  motocicleta  
investigada, uma BROZ de cor preta, placa NPS 4675 PB; que o  
carro de cor foi identificado um Hyundai iX35 de cor prata, MPW 
0743 PB; que TCHOCA ou DOIDO  estava conduzindo o iX35 e 
saiu do carro,  pegou duas sacolas no porta malas do veículo  
para serem entregues a ARIANE; que quando ARIANE recebeu  
as sacolas os   investigadores da DRE que estavam em vigilância   
partiram para abordá-los; que todos   foram detidos e nas sacolas   
encontravam-se em cada uma delas dois tabletes de cor   branca   
envolvidos  em  plásticos  transparentes  que  pela  experiência  
policial souberem   tratar-se de cocaína em pó; que sabe dizer que   
cada  tablete  de  cocaína  em  pó  pode  ser    negociado  a  R$   
20.000,00 (vinte mil reais) e as vendas no vareja alcançam até R$ 
50.000,00 (cinqüenta mil reais); que todos foram conduzidos para 
a  DRE;  que  ARIANE  colaborou  durante  todo  o  tempo com  a  
diligência  policial,  assumindo suas  ações e  confessando que 
receberia a droga ara guardá-la para TCHOCA ou DOIDO; que  
toda a despesa do quitinete segundo a mulher seria custeada  
por  TCHOCA"  (...)  "que  chegando  na  sede  da  DRE  TCHOCA 
tentou  reagir  a  condução  e  partiu  contra  o  investigador 
EPICURO no momento em que o mesmo retiraria as algemas;  
que todos os policiais que estavam na delegacia partiram para  
cima de TCHOCA ou DOIDO e o mesmo algemado passou a dar  
'ombradas'  e  'cabeçadas'  nos  Policiais".  São  de  igual  teor,  as  
declarações  dos  agentes  policiais  EVERTON RYCHELYSSON DA 
SILVA AIRES e EPICURO BARBOSA que participaram da operação  
policial  referida  (fls.  06/10).  Também  instrui  a  certidão  e  a  
movimentação processual de fls. 29/35, que o coautuado já possui  
condenação criminal e existe mandado de prisão expedido em face  
do mesmo. A análise contextual da quantidade de droga apreendida,  
na  forma  como  a  mesma  encontrava-se  acondicionada,  e  as  
circunstâncias  em que  ocorreram a  apreensão,  deixa  evidenciado 
que os autuados destinariam a substância entorpecente apreendida 
para a finalidade de comercialização ("tráfico de drogas"). Tal fato,  
associado as circunstâncias de que o coautuado EDSON GOMES 
DA SILVA já  foi  condenado criminalmente  por  violação de normal  
penal  incriminadora  da  Lei  Antitóxicos,  bem  como  o  fato  da  
coautuada  ARIANE  MARTINS»  SOARES  receber  do  mesmo  a 
substância  entorpecente  apreendida  para  fins  de  comercialização,  
deixam  evidenciadas  as  suas  inclinações  à  senda  criminosa,  e  
entremostra as suas periculosidades infracionais,  e recomenda as  
suas  preservações  em  cárcere  cautelar  enquanto  conveniente 
medida  de  garantia  da  ordem pública  que,  nesta  capital,  igual  a  
outras cidades do país, encontra-se permanentemente ameaçada e  
perturbada pela prática do crime de tráfico de drogas e de outros 
delitos dele decorrentes, em meio aos quais - como é sabido, por  
fato  de  domínio  público-,  as  execuções  sumárias  de  viciados  
devedores,  e  pela  continua  seqüência  de  ações  homicidas 
decorrentes  da  "guerra"  entre  facções  criminosas  em disputa  por  
áreas  em  que  praticam  o  tráfico  de  entorpecentes,  gerando  um  
quadro  de  permanente  intranqüilidade  e  de  insegurança  no  meio  
social.  Neste  contexto,  a  pura  circunstância  dos  autuados,  acaso  
possuírem residências fixas não basta para arredar a necessidade 
das suas manutenções sob prisão cautelar (…) Com essas razões,  
venho  a  reconhecer,  com  fulcro  no  art.  312,  CPP,  que  as  
preservações  dos  autuados  sob  prisão  cautelar  constituem-se 
convenientes medidas de garantia da ordem pública (…). De sorte  



que, por todo o exposto, homologo o auto de flagrante delito, diante  
da sua regularidade, e decreto, com fulcro no art. 312, do CPP, as  
prisões preventivas dos autuados, por entender que as preservações  
dos mesmos sob prisão  cautelar constituem-se conveniente medida 
de garantia da ordem pública” (fs. 80/82).

Colhe-se, ainda, do caderno processual, especificamente, através do 
laudo  de  constatação  de  f.  70,  que  a  droga  encontrada  na  posse  do  paciente, 
consubstanciada  em  “...  04  (quatro)  embrulhos  em  plástico  branco,  contendo  pó  de  
coloração branca...”, com peso líquido total de “...4009,0g (quatro mil e nove gramas)...”,  
com resultado  positivo  para  “cocaína”,  demonstra,  consoante  o  acondicionamento  do 
produto, indícios da prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecente.
  

Dessarte,  com  base  nas  informações  prestadas  pela  autoridade 
coatora  (fs.  116/117  e  134/136) e  considerando  que  a  decisão  preventiva  restou 
embasada, apresentando exposição suficiente, para manter a custódia do paciente, com 
base na garantia da ordem pública, não há que se falar, por conseguinte, em ausência de 
fundamentação.

- DO EXCESSO DE PRAZO 

No que se refere ao apontado excesso de prazo para o término do 
inquérito policial e oferecimento da denúncia, depreende-se das informações prestadas 
pela  autoridade coatora,  bem como através  de  consulta  ao  sistema informatizado  de 
segundo grau, que a denúncia foi, devidamente, ofertada, em 22 de outubro do corrente 
ano,  inclusive,  já  tendo  sido  expedidos  os  mandados  de  notificação,  para  que  os 
acusados apresentem suas defesas prévias.

Atente-se aos informes prestados pela Magistrada a quo:

“...Quanto ao Inquérito Policial  n. 0021498-84.2014.815.2002,  
após consulta no STI, o  mesmo foi distribuído por dependên-
cia  em  29/09/2014,  sendo  remetido  ao  NAAPC,  em 
07/10/2014; recebido no Cartório desta Vara de Entorpecentes,  
com denúncia, em 22/10/2014, sendo determinada a notifica-
ção  dos  acusados  para  os  fins  do  art.  55,  §1º  da  Lei  n.  
11.343.2006, bem como a juntada do respectivo auto de prisão  
em flagrante, em despacho exarado na data de 22/10/2014...”  
(f. 135).

Assim, uma vez ofertada a denúncia, resta superada a alegação de 
excesso de prazo para seu oferecimento, bem como para o encerramento do inquérito po-
licial.

Neste sentido, eis o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  ALEGADO 
EXCESSO  DE  PRAZO  PARA  CONCLUSÃO  DO  INQUÉRITO 
POLICIAL  E  OFERECIMENTO  DA  DENÚNCIA.  PEÇA  INICIAL 
ACUSATÓRIA  APRESENTADA  PELO  PARQUET. 
PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Resta prejudicada  
a  impetração  quanto  ao  alegado  excesso  de  prazo  para  
encerramento do Inquérito Policial e oferecimento da denúncia, pois  



apresentada foi a peça inicial acusatória pelo órgão ministerial em 
31/05/2010. (...)”1

Destarte,  não  há  que  se  falar  em  constrangimento  ilegal  em 
decorrência do arguido excesso de prazo, encontrando-se, portanto, a ordem prejudicada 
nesse ponto.

- DO TRANTORNO MENTAL E COMPORTAMENTAL EM DECORRÊNCIA DO USO DE 
DROGAS/MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Conquanto asseverado pelo impetrante que o paciente seja portador 
de sérios problemas psiquiátricos, sofrendo de transtorno mental e comportamental em 
decorrência do uso de drogas, juntando na oportunidade um laudo psiquiátrico expedido 
pela  Secretaria  de  Estado  da  Administração  Penitenciária,  no  qual  atesta  aquela 
enfermidade  (fs.  42/43),  há  de  se  consignar  que  inexiste  nos  autos  prova  de  que  o 
impetrante tenha ingressado, no primeiro grau de jurisdição, com pedido de conversão da 
prisão preventiva em interdição, bem como pelo fato de que a existência desse laudo não 
dispensa a realização do incidente de insanidade mental, até porque resta aquele datado 
de 1º de agosto de 2011, sendo forçoso concluir que, em virtude da passagem do tempo,  
novo  laudo  torna-se  necessário  para  avaliar  a  atual  situação  psicológica  em que  se 
encontra o paciente.          

Desse  modo,  atendidas  as  condições  para  a  prisão  preventiva, 
conforme evidenciado, 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.

- DISPOSTIVO

Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem pelo primeiro fundamento 
(excesso  de  prazo  para  término  do  inquérito  policial  e  oferecimento  da  denúncia)  e 
denego-a no tocante aos demais.

É o voto.2

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior,  
relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

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, ….. 
de dezembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                        - Relator -

1(HC 184.232/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 16/12/2011).
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