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ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo n. 2005098-50.2014.815.0000)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE : José Guedes Dias
PACIENTE : Hernanes Henrique Souza de Fontes
 

PROCESSUAL  PENAL.  Habeas  Corpus.  Tráfico  de
entorpecentes.  Prisão  em  flagrante  não  convertida  em
preventiva. Ausência dos pressupostos à decretação da
medida.  Liberdade  provisória  concedida  com  aplicação
das medidas cautelares diversas da prisão. Pendência de
verificação de óbice à soltura do paciente, em razão da
existência  de  autos  remetidos  à  delegacia  ainda  não
devolvidos. Alegado excesso de prazo para a liberação do
paciente  por  culpa  do  aparato  judicial.  Expedição  de
alvará  de  soltura  não  efetivado  após  quase  08  (oito)
meses  de  prisão  cautelar.  Procedência  das  alegações.
Constrangimento  ilegal  evidenciado.  Concessão  da
ordem.

- Transcorridos quase 08 (oito) meses, sem que haja, até
o momento, a expedição de alvará de soltura por culpa do
aparato  judicial,  em  havendo  decisão  concessiva  de
liberdade  provisória  ao  paciente,  no  primeiro  grau  de
jurisdição,  há  de  se  verificar  o  constrangimento  ilegal
suportado, em virtude do excesso de prazo.

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 conceder 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  impetrado por  José Guedes Dias, em
favor de Hernanes Henrique Souza de Fontes, no qual aponta como autoridade coatora
a Juíza de Direito da Vara de Entorpecentes da Comarca da Capital, alegando excesso de
prazo para a expedição de alvará de soltura, em decorrência do deferimento do pedido de
liberdade  provisória  concedida  nos  autos  da  prisão  em  flagrante  n.  0001502-
03.2014.815.2002. 

Em sua  peça  vestibular,  o  impetrante  informa que  o  paciente  foi
preso, em flagrante, em 30 de janeiro de 2014.

Assevera  que  ingressou  com pedido  de  liberdade  provisória,  em
favor do paciente e demais indiciados, tendo aquele sido deferido, sendo determinada a
expedição de alvará de soltura em favor de todos, entretanto, diante da certidão cartória
emitida pela Vara de Entorpecentes da Comarca da Capital, informando a existência de
outro processo de n. 0009784-64.2013.815.2002, naquela mesma Vara, envolvendo o ora
paciente,  não  foi  possível  a  expedição  de  seu  alvará,  uma  vez  que  os  autos  foram
remetidos  “...à 9ª Delegacia Distrital no dia 04/12/2013 e recebidos na Delegacia, pelo
funcionário  de matrícula  154876-0,  nesse mesmo dia,  conforme Registro  no Livro de
Protocolo  de  Delegacias  existente  nesta  Vara.  Sendo  assim,  restou  prejudicada  a
verificação da existência de eventual Óbice à Soltura do Réu, em razão do sobredito
processo...”.

Aduz,  outrossim,  que  a  Magistrada  a  quo  sabendo  desta
irregularidade,  não  expediu  o  referido  alvará,  estando  o  paciente  a  mercê  daquela
Delegacia Distrital, para localizar os referidos autos até a presente data, o que configura
nítido constrangimento ilegal.

Esclarece,  outrossim,  que  inexistem  os  pressupostos  da  prisão
preventiva do paciente, bem como há excesso de prazo para a formação da culpa.

Ao final, pleiteia a concessão da ordem, com a expedição de alvará
de soltura, em favor do paciente Hernanes Henrique Souza de Fontes  (fs. 02/05).

Não há pedido liminar.

Junta documentos (fs. 06/27).

Informações da autoridade coatora (f. 35).

Cota  Ministerial,  pugnando  pela  solicitação  de  informes
complementares (f. 40).

Informações complementares prestadas (f. 47).

Em  seu  parecer,  a  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pela
concessão da ordem (fs. 58/61).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator 



A ordem deve ser concedida.

- DO EXCESSO DE PRAZO (EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA)

No caso vertente,  o  paciente foi  preso,  juntamente,  com mais 02
(dois) coacusados, em flagrante, no dia 30 de janeiro de 2014, como incurso nas penas
dos arts. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 35 da Lei n. 11.343/06 e 14 da Lei
n. 10.826/03.

Posteriormente, a defesa dos acusados ingressou com pedido de
liberdade  provisória  em  favor  dos  envolvidos  e,  por  entender  como  ausentes  os
pressupostos da prisão preventiva,  a  Magistrada  a quo  concedeu-lhes o benefício  da
liberdade vinculada ao cumprimento de determinadas medidas cautelares (fs. 22/24), em
27 de fevereiro de 2014, entretanto, não foi possível a expedição do alvará de soltura em
relação ao paciente  Hernanes Henrique Souza de Fontes,  em razão da existência, na
mesma Vara, dos autos do Inquérito Policial de n. 0009784-64.2013.815.2002, remetidos
a 9ª Delegacia Distrital da Capital - Mangabeira, desde 04 de dezembro de 2013, sem o
devido  retorno,  apesar  dos  esforços  despendidos  para  a  localização  e  devolução
daqueles por parte da Vara de Entorpecentes da Capital,  consoante atesta a certidão
cartorária de f. 25, a qual segue nos seguintes termos: 

“...Certifico e dou fé que, na data de hoje, expedi Alvará de soltura
sem   óbice em favor dos réus José Adailton da Silva Silvestre Júnior e
José Leandro da Nóbrega Santos. Em relação ao réu Hernandes
Enrique Souza de Fontes, não restou possível a expedição do
alvará  de  soltura,  porquanto,  ao  ser  realizada  a  consulta  ao
sistema  STI,  foi  constatada  a  existência  do  processo  n°.
0009784-64.2013.815.2002,  em  trâmite  nesta  Vara  de

Entorpecentes, cujo qual foi remetido à 9a Delegacia Distrital no
dia 04/12/2013 e recebido, nesta Delegacia, pelo funcionário de
matrícula 154876-0 nesse mesmo dia, conforme registro no Livro
de Protocolo de Delegacias existente nesta Vara. Sendo assim,
restou prejudicada a verificação da existência de eventual óbice
à soltura do réu, em razão do sobredito processo. Ressalte-se,
apenas,  que  esta  servidora  encontrava-se  em  gozo  de  licença
maternidade  na  data  em  que  o  referido  processo  foi  remetido  à
mencionada Delegacia. Não obstante, envidou esforços no sentido
de localizar o dito processo nesta Vara, não logrando, contudo, êxito

em tal fim, o que só corrobora a conclusão de que foi remetido à 9a

DD  e  não  devolvido  até  a  presente  data,  posto  que  não  há
comprovação de sua devolução, mas, tão somente, de sua remessa.
Ainda assim, esta servidora entrou em contato telefônico com a

9a DD, a fim de cientificar-se se o réu está ou não preso pelo
processo de n°. 0009784-64.2013.815.2002. No entanto, este não
foi  localizado  naquela  Delegacia,  impossibilitando,  mais  uma
vez,  a  expedição  do  Alvará  de  Soltura.  Dessa  forma,  não
vislumbro  outra  alternativa,  senão  aguardar  a  devolução
daqueles autos, para que seja expedido o alvará, com ou sem
óbice,  do réu Hernandes Enrique Souza de Fontes.  Diante do
exposto,  faço  os  autos  conclusos  à  MM.  Juíza,  para



conhecimento  e  análise  do  fato  em  questão.  O  referido  é
verdade e dou fé. João Pessoa, 28 de fevereiro de 2014...” (f. 25).

 Ressalte-se, ademais, que a autoridade coatora, quando notificada,
comunicou a impossibilidade de prestar as informações requisitadas, diante da conjuntura
acima  narrada  (f.  35),  o  que  motivou  a  Procuradoria-Geral  de  Justiça  pugnar  pela
reiteração  dos  informes  (f.  40),  diligência,  devidamente,  observada  por  esta  relatoria,
entretanto, com a obtenção da mesma resposta pela Juíza a quo, nos seguintes termos:

“...Cumpre-me informar  a  Vossa  Excelência  da  impossibilidade  de
prestar as informações requisitadas, uma vez que o Inquérito Policial
nº  0009784-64.2013.815.2002,  que tem como indiciado o paciente
Hernandes Henrique Souza de Fontes, distribuído em 30/08/2013, se
encontra  no  Núcleo  de  Apoio  Administrativo  das  Promotorias
Criminais  –  NAAPC,  desde  29/05/2014,  conforme  ofício  nº
2080/2014,  da  9ª  Delegacia  Distrital  da  Capital  de  Mangabeira.  A
título  de  complementação,  informo  que  este  Juízo  determinou  a
expedição de mandato de notificação ao Delegado Titular da 9ª DD,
requisitando  a  remessa  do  Inquérito  Policial  referido,  conforme
despacho exarado no rosto do Malote Digital...” (f. 47).

Dessa  forma,  levando-se  em  consideração  que  foi  concedida
liberdade  provisória  nos  autos  da  prisão  em  flagrante  n.  0001502-03.2014.815.2002,
vinculados à ação penal n. 0009784-64.2013.815.2002, em 27 de fevereiro de 2014 (fs.
22/24),  e  que,  até  a  presente  data,  não  houve  a  devolução  do  Inquérito  Policial  n.
0009784-64.2013.815.2002 à Vara de Entorpecentes da Comarca da Capital, há de se
constatar a inegabilidade do excesso de prazo para a expedição do alvará de soltura, até
por que não se pode imputar ao preso provisório o ônus de esperar, indefinidamente, o
retorno dos autos da  9ª Delegacia Distrital  da Capital  -  Mangabeira,  para subsidiar  a
verificação de eventual óbice à sua soltura.

Frisa-se, outrossim, que em consulta ao sistema informatizado de
primeiro grau, nos autos do citado Inquérito Policial n. 0009784-64.2013.815.2002, não há
movimentação processual,  no tocante a nenhuma decretação de prisão preventiva do
paciente Hernanes Henrique Souza de Fontes. 

Não se vislumbra, portanto, justificativa plausível para a demora na
expedição do alvará de soltura do paciente, uma vez verificada a ausência de zelo com a
sua situação, por parte do aparato judicial.

- DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  concedo a  ordem  e  determino  a  expedição  do
alvará de soltura se por outro motivo não estiver preso o paciente. 

É o voto.1

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
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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 Álvaro Cristino Pinto, 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, 18
de setembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                            Relator 


