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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS N° 2009756-20.2014.815.0000 –  Vara  de 
Entorpecentes da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
01 IMPETRANTE : Vanina Carneiro da Cunha Modesto
02  IMPETRANTE : Fabíola Marques Monteiro
PACIENTE : Elisângela Costa de Oliveira

HABEAS CORPUS. Tráfico  de  entorpecentes  e 
associação para o tráfico. Arts. 33,  caput, e 35, 
caput, ambos da Lei nº 11.343/06. Prisão preventiva. 
Atributos pessoais favoráveis.  Irrelevância. Ausência 
de  motivos  justificadores  da  segregação  cautelar. 
Inocorrência.  Prova da materialidade e indícios 
suficientes de autoria. Decisum fulcrado na garantia 
da ordem  pública. Falta  de  fundamentação  da 
decisão que manteve a prisão preventiva. Deficiência 
na instrução da inicial. Inexistência da prova pré-
constituída. Discussão sobre a autoria delitiva. 
Impropriedade da via eleita. Excesso de prazo para 
oferecimento  da  denúncia.  Peça inicial acusatória 
apresentada. Alegação prejudicada. Ordem 
denegada pelos dois primeiros fundamentos, 
não conhecida em relação ao terceiro e quarto 
argumentos e prejudicada em relação ao 
excesso de prazo.

- Possíveis atributos pessoais da paciente, como ser 
primária, ter bons antecedentes, boa conduta social, 
residência fixa e profissão definida, não têm o condão 
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de afastar a manutenção da custódia cautelar, 
quando estiverem presentes os pressupostos e 
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, 
como na hipótese vertente.

- Havendo nos autos prova da materialidade do 
crime e indícios suficientes a vincular a paciente à 
prática dos delitos a ela imputados, e 
demonstrando a magistrada, com base em 
elementos probatórios concretos dos autos, a 
necessidade da prisão preventiva, com fulcro nos 
artigos 312 e 313 do CPP, em resguardo da ordem 
pública, não há falar em ausência de motivos para 
a segregação cautelar.

-  Na via estreita do habeas corpus apresenta-se 
incabível discussão acerca da autoria delitiva, pois 
a necessária dilação probatória não é comportada 
pelo rito célere caracterizador do remédio heroico.

- Não tendo sido juntada pelas impetrantes ao 
processo  a decisão que indeferiu o pedido de 
revogação da prisão preventiva, faltam elementos 
que permitam apreciar o writ, no tocante à ausência 
de  fundamentação  da  decisão  que  manteve  a 
segregação cautelar da paciente,  a teor do art. 252 
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

-  O eventual excesso de prazo para oferecimento da 
denúncia fica superado com a apresentação  da peça 
acusatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM pelos dois 
primeiros fundamentos, NÃO CONHECÊ-LA pelos terceiro e quarto 
argumentos e julgá-la PREJUDICADA quanto ao excesso de prazo, 
em harmonia parcial com o parecer ministerial.
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RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de 
Elisângela Costa de Oliveira,  apontando o  MM. Juiz de Direito da Vara de 
Entorpecentes da Comarca da Capital como autoridade coatora (fls. 02/23).

Aduzem as  impetrantes que  a  paciente  está  sofrendo 
constrangimento  ilegal  posto  que  possui  condições  pessoais  favoráveis, 
como  ser  ré  primária,  ter  bons  antecedentes,  conduta  social  ilibada, 
profissão definida e residência fixa; inexistirem motivos que justifiquem a 
segregação cautelar da coacta; ausência de fundamentação na decisão que 
a manteve;  falta  de prova da participação da segregada no crime a  ela 
atribuído; e excesso de prazo para oferecimento da denúncia.  Requerem o 
deferimento da liminar para  garantir a liberdade à paciente, expedindo-se 
alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando a 
medida liminar. 

Juntou os documentos de fls. 24/130.

Liminar indeferida (fls. 136/136v).

Informações prestadas às fls. 141/142,  acompanhadas 
dos documentos de fls. 143/153.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, por 
intermédio do insigne Procurador de Justiça, Dr. José  Roseno  Neto, pela 
denegação da ordem (fls. 164/168).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

  
Preenchidos os pressupostos, conheço do mandamus. 

Colhe-se dos autos que a paciente, no dia 08/05/2014, foi 
presa  em  flagrante,  em  sua  residência,  juntamente  com  Kátia  Gabriel 
Andrade. Diante de informações de que esta teria ficado responsável pelo 
tráfico de drogas no Bairro São José, após a prisão do seu companheiro 
Fábio Eduardo de Lira Bezerra, a Polícia Militar passou a investigá-la, 
monitorando seus passos. Na tarde do dia retromencionado, os policiais 
localizaram a então investigada no Bairro São José e a seguiram até a sua 
residência, quando foram autorizados a realizarem busca na mesma. Lá 
encontraram a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Na ocasião, 
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Kátia Gabriel Andrade confessou ter recebido aproximadamente meio quilo 
de crack, que se encontrava escondido na casa de Elisângela Costa de 
Oliveira, ora paciente. Os  policiais,  então,  deslocaram-se  para  lá  e 
apreenderam uma mochila escolar infantil, contendo 1.057g (mil e cinquenta 
e sete gramas) de crack, embaladas em pacotes plásticos. 

Alegam as impetrantes que a paciente possui condições 
pessoais  favoráveis  à concessão da ordem, a saber,   primariedade,  bons 
antecedentes,  conduta  social  ilibada,  profissão  definida  e  residência  fixa. 
Aduzem, ainda, não existirem motivos que justifiquem a segregação cautelar 
da  coacta,  bem  como  ausência  de  fundamentação  na  decisão  que  a 
manteve,  inexistência de prova da participação da segregada no crime a ela 
atribuído, e, por fim, excesso de prazo para oferecimento da denúncia. 

Conforme cediço, a primariedade, os  bons 
antecedentes,  a  boa  conduta  social,  a residência fixa e a profissão 
definida, não conferem, por si sós, direito de responder ao processo em 
liberdade, pois, no caso, estão presentes os requisitos da prisão 
preventiva e as medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis, 
conforme análise adiante. 

Nesse sentido jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA 
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS.  
MANUTENÇÃO DA PRISÃO. 1. Demonstrada, com suporte  
nos elementos dos autos, a necessidade da manutenção 
da custódia cautelar do paciente, para garantia da ordem 
pública  ante  a  sua  periculosidade  evidenciada  pela  
gravidade  concreta  do  delito  perpetrado,  inexiste  
constrangimento ilegal  a ser reparado via do writ.  2.  É 
cediço que os bons atributos pessoais do paciente,  
por  si  sós,  não  são  suficientes  para  ensejar  a  
revogação  da  custódia  cautelar.  Ordem  denegada”.  
(TJGO;  HC  0212047-11.2014.8.09.0000;  Senador 
Canedo;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des. 
Nicomedes  Domingos  Borges;  DJGO  31/07/2014; 
Pág. 350)

“HABEAS CORPUS.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES  E  
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  ALEGAÇÃO  DE  
AUSÊNCIA DE  REQUISITOS PARA MANTER A  PRISÃO  
PREVENTIVA.  NÃO  PROCEDE.  MATERIALIDADE  E  
INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  MOTIVAÇÃO 
CONCRETA E IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.  
GRANDE  QUANTIDADE  DE  DROGA.  CONDIÇÕES 
PESSOAIS  FAVORÁVEIS  SÃO  IRRELEVANTES.  
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PRETENDIDA  APLICAÇÃO  DE  MEDIDAS  CAUTELARES 
DIVERSAS.  IMPOSSIBILIDADE.  CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL  NÃO  CONFIGURADO.  HABEAS  CORPUS 
DENEGADO. 1.  Não há ilegalidade na prisão cautelar  
quando apontados elementos empíricos justificadores  
da  imposição  da  custódia  preventiva,  a  exemplo  da  
gravidade concreta do delito, a desvelar a necessidade  
imperiosa de resguardo da ordem pública. De fato, a  
custódia  cautelar  mostra-se  necessária  para  a  
garantia  da  ordem  pública,  diretamente  ameaçada  
pela  periculosidade  do  paciente,  revelada  nas  
circunstâncias  especialmente  graves  do  delito  
perpetrado,  uma  vez  que  apreendida  expressiva  
quantidade  de  droga  em  seu  poder.  2.  Consoante 
orientação jurisprudencial  deste sodalício e  das  
cortes  superiores,  eventual  presença  de  
condições pessoais favoráveis não têm o condão  
de,  por  si  sós,  obstarem  a  custódia  cautelar,  
quando  concorrentes  nos  autos  elementos  
hábeis,  de  ordem  objetiva  ou  subjetiva,  a  
autorizar  a  manutenção  da  medida  extrema,  
como  ocorre  in  casu.  3.  As  medidas  cautelares  
diversas  da  prisão  previstas  no  art.  319  do CPP,  só  
poderão ser  aplicadas quando ausentes os requisitos  
para  a  prisão  preventiva.  4.  Ação  constitucional  
improcedente.  (TJMT; HC  36606/2013;  Segunda 
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Pedro  Sakamoto; 
Julg. 03/05/2013; DJMT 13/05/2013) 

Destaques nossos em ambos.

In casu, a decisão que converteu a prisão em flagrante 
em preventiva  (fls. 116/119) está devidamente fundamentada, nos termos 
do artigo 93, IX da Constituição Federal, sendo possível identificar os 
motivos de fato e de direito ensejadores da prisão cautelar.

Como se vê, no decreto constritor a autoridade coatora 
entendeu estarem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva. 
Esta decisão foi devidamente motivada em dados concretos dos autos, não 
havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. Houve pela 
juíza de primeiro grau observância aos pressupostos da prisão preventiva, 
quais sejam, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do 
crime. Além disso, está presente um  dos requisitos da medida constritiva, 
constantes do art. 312 do CPP, qual seja, garantia da ordem pública e, por 
fim, os delitos imputados à paciente – tráfico e associação para o tráfico – 
preenchem a condição do art. 313, inciso I, também do CPP, crime doloso 
punido com reclusão.
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Quanto à garantia da ordem pública a  magistrada de 
primeiro grau fundamentou a decretação da prisão preventiva da paciente 
na gravidade concreta do delito, na periculosidade da ré e na possibilidade 
da reiteração criminosa, o que é plenamente possível, conforme se verifica 
da jurisprudência pátria: 

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENÇA DOS 
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE 
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA 
ENTORPECENTE. PERICULOSIDADE CONCRETA 
EVIDENCIADA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO 
DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM 
DENEGADA. 1. O paciente foi preso em flagrante na 
data de 18 de março de 2014, acusado da prática dos 
delitos previstos no art. 33 (tráfico de entorpecentes) 
e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 
11.343/06. 2. Presentes os requisitos que autorizam a 
custódia preventiva do agente, não há falar em 
constrangimento ilegal. A segregação cautelar está 
devidamente justificada na garantia da ordem 
pública, com base em elementos substanciais 
dos autos que evidenciam a periculosidade 
concreta do paciente, além da real possibilidade 
de reiteração delitiva. 3. Exsurge dos autos que a 
prisão preventiva do paciente está lastreada na sua 
concreta periculosidade, haja vista a expressiva 
quantidade de droga apreendida (485 gramas de 
maconha), o que revela que o réu é pessoa versada 
na traficância de entorpecentes. 4. Ademais, o juízo a 
quo decretou a prisão preventiva do acusado com 
base na informação de que ele já responde a pelo 
menos mais uma ação penal, na Comarca de Baturité, 
por crime contido na Lei nº 10.826/03. Por essa 
razão, mostra-se fundado o receio de que, uma vez 
solto, a paciente volte a cometer novos crimes. 5. 
Ordem denegada”. (TJCE; HC 0622252-
18.2014.8.06.0000; Segunda Câmara Criminal; 
Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite; DJCE 
14/07/2014; Pág. 101). 

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA 
DE REQUISITOS PARA MANTER A PRISÃO PREVENTIVA. 
NÃO PROCEDE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS 
SUFICIENTES DE AUTORIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E 
IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE 
QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS SÃO IRRELEVANTES. PRETENDIDA 
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APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 
IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não há 
ilegalidade na prisão cautelar quando apontados 
elementos empíricos justificadores da imposição da 
custódia preventiva, a exemplo da gravidade 
concreta do delito, a desvelar a necessidade 
imperiosa de resguardo da ordem pública. De fato, a 
custódia cautelar mostra-se necessária para a 
garantia da ordem pública, diretamente ameaçada 
pela periculosidade do paciente, revelada nas 
circunstâncias especialmente graves do delito 
perpetrado, uma vez que apreendida expressiva 
quantidade de droga em seu poder. 2. Consoante 
orientação jurisprudencial deste sodalício e das cortes 
superiores, eventual presença de condições pessoais 
favoráveis não têm o condão de, por si sós, obstarem a 
custódia cautelar, quando concorrentes nos autos 
elementos hábeis, de ordem objetiva ou subjetiva, a 
autorizar a manutenção da medida extrema, como ocorre 
in casu. 3. As medidas cautelares diversas da prisão 
previstas no art. 319 do CPP, só poderão ser aplicadas 
quando ausentes os requisitos para a prisão preventiva. 
4. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 
36606/2013; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. 
Pedro Sakamoto; Julg. 03/05/2013; DJMT 
13/05/2013) 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 
PÚBLICO E PARTICULAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. 
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 
REQUISITOS. PREENCHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. MODUS 
OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSTITUCIONAL. 
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não 
há falar em constrangimento ilegal quando a 
custódia cautelar está devidamente justificada na 
garantia da ordem pública, em razão da gravidade 
concreta do delito em tese praticado e da 
periculosidade do agente, bem demonstradas pelo 
modus operandi empregado. 2. Na espécie, o 
recorrente teria invadido o banco de dados de uma 
administradora de cartões de crédito e reproduzido, de 
maneira fraudulenta, diversos cartões em nomes de 
terceiros, repassando-os a terceiros. 3. Condições 
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pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, 
por si sós, revogarem a prisão preventiva, se há nos 
autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade 
da custódia antecipada, como ocorre in casu. CUSTÓDIA 
CAUTELAR. INCIDÊNCIA DA Lei n. 12.403/2011. 
IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE EXACERBADA 
DOS DELITOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a 
aplicação de medida cautelar diversa da prisão quando há 
motivação que justifique a medida excepcional, no caso 
em questão, a gravidade concreta dos delitos, o que torna 
de rigor a sua prisão. 2. Recurso improvido”. (STJ; RHC 
32.736; Proc. 2012/0074439-8; CE; Quinta Turma; 
Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 21/02/2013; DJE 
15/03/2013)
  
Destaques nossos em todos.

Conforme alhures explanado, a prisão preventiva da 
paciente foi decretada de forma fundamentada e motivada em dados 
concretos dos autos, preenchendo os requisitos previstos no art. 312 do 
CPP, restando evidenciada a necessidade da custódia, como forma de 
garantir a ordem pública, sendo incabível a alegação de ausência de 
fundamentação idônea do decreto constritor. 

Quanto ao argumento de  ausência de fundamentação 
da decisão que manteve a custódia cautelar,  as impetrantes deixaram 
de anexar o indeferimento, pela magistrada de primeiro grau, do pleito 
para revogação da segregação preventiva, o que inviabiliza a apreciação 
do seu pedido de habeas corpus, neste ponto,  posto que deve conter 
obrigatoriamente todas as provas e os documentos que demonstrem o 
invocado constrangimento ilegal.  

Nesse diapasão, é o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  WRIT  
INDEFERIDO  LIMINARMENTE.  AUSÊNCIA  DE 
INSTRUÇÃO SUFICIENTE. MANIFESTA INVIABILIDADE.  
NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO 
DESPROVIDO.  1.  Não  se  coaduna  com  o  remédio  
heroico  o  propósito  de  "busca"  de  informações  a  
respeito  da  situação  do  réu,  quando  não  fornecidos  
sequer elementos mínimos que possam demonstrar a  
plausibilidade  das  razões  suscitadas.  Não  cabe  a 
esta  corte  superior  promover  a  completa  
instrução dos autos, num processo de "ir atrás"  
de informações que, na verdade, deveriam fazer  
parte  da  impetração,  sob  pena  de  se  tornar  
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inócuo  o  consagrado  remédio  constitucional,  
deixando  de  atender  à  população  nas  questões  
cruciais  e  verdadeiramente  relacionadas  ao  seu  
objetivo  histórico,  qual  seja,  sanar  flagrante  e  
evidente  ilegalidade  diretamente  relacionada  à  
liberdade  de  locomoção. Precedentes.  2.  Agravo 
regimental  a que se nega provimento”.  (STJ; AgRg-
HC 289.502; Proc.  2014/0044082-5; MA; Quinta 
Turma;  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze;  DJE 
07/04/2014)

Quanto ao conhecimento do habeas corpus, preceitua o 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba:

“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.” 
Destaquei.

Desta  forma,  não  conheço  do  habeas  corpus neste 
ponto.

Em relação à tese levantada pelas impetrantes sobre a 
inexistência  de  prova  da  participação  da  paciente  no  crime  a  ela 
atribuído, trata-se do meritae causae da ação penal em que se discutirá 
a fundo toda a extensão da culpa da coacta nos eventos delituosos que 
lhe estão sendo imputados, e que, por isso, tem a sua análise obstada 
nesta  sede  de  habeas  corpus,  impondo-se  o  seu  não  conhecimento 
também por este argumento.

Por  fim,  no  tocante  ao  excesso  de  prazo  para 
oferecimento da denúncia, resta o mandamus prejudicado, uma vez que 
a  inicial  acusatória  já  foi  apresentada,  consoante  se  observa  das 
informações  prestadas  pela  autoridade  coatora  (fls.  141/142)  e  da 
exordial de fls. 143/150.

Saliente-se que, conforme acima citado, a custódia 
cautelar da coacta  se faz necessária para assegurar a ordem pública, 
sendo inadequadas  e  insuficientes  a  aplicação  de  medidas  cautelares 
diversas da prisão, considerando-se que os crimes imputados à paciente 
são de especial gravidade e evidenciam a sua real periculosidade.   

Por todo o exposto, DENEGO A ORDEM pelos dois 
primeiros fundamentos, NÃO A CONHEÇO pelos terceiro e quarto 
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argumentos e a julgo PREJUDICADA quanto ao excesso de prazo, 
em harmonia parcial com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara  
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator, João Benedito da 
Silva e Carlos Martins Beltrão Filho. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa, 09 de 
setembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                 RELATOR


