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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 

0802197-39.2015.8.02.0000, impetrado por Carlos Roberto Rodrigues 

Hermenegildo da Silva, em que figura, como paciente, Marcelo Ferreira da Silva, já 

qualificado, e, como impetrados, os Juízes de Direito da 17ª Vara Criminal da 

Capital.

Pelo exposto, acordam os componentes da Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça, à unanimidade, em conceder parcialmente a Ordem impetrada, 

nos termos do Voto do Relator. Participaram do julgamento os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores constantes na certidão.

Maceió, 07 de outubro de 2015.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Relator  



Tribunal de Justiça
Gabinete  Des. Otávio Leão Praxedes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, 

impetrado por Carlos Roberto Rodrigues Hermenegildo da Silva, em favor de 

Marcelo Ferreira da Silva, contra ato de decreto de prisão temporária de autoria dos 

Juízes de Direito da 17ª Vara Criminal da Capital.

Em linhas gerais, o Impetrante narra que o Paciente foi investigado 

pelo GECOC e que, durante o desenrolar das investigações, o referido Grupo de 

Combate às Organizações Criminosas representou por buscas e apreensões e prisão 

temporária do Paciente e demais investigados.

Aduz que, no dia 30/04/2015, houve a apreensão de um veículo VW 

GOLF 1.6, SPORTILINE, ANO FAB: 2009, ANO MOD: 2010, PLACA: 

NMI-1710, COR: BEGE, juntamente com algumas mercadorias sem notas fiscais e 

que, em seguida, no dia 07/05/2015, foi decretada a prisão temporária do Paciente, 

prisão esta implementada no dia 08/05/2015.

Afirma que os fatos investigados tiveram origem em denúncia e 

investigação realizada pelo Setor de Inteligência do GECOC, conforme se depreende 

do Relatório de Inteligência nº 030/2015 – GECOC – OPERAÇÃO ALAGOAS 

QUADRILHA 18.

Entretanto, argumenta que a decisão do Juízo a quo é nula por serem 

os fatos investigados da competência da Justiça Federal. Assevera a 

transnacionalidade do delito de tráfico de drogas, apontando que o art. 70, da Lei 

11.343/2006, define como de competência da Justiça Federal o julgamento dos 

crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, se caracterizado ilícito 

transnacional.

Frisa que todos os atos decisórios da 17ª Vara Criminal da Capital 
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devem ser anulados e o processo, após a declaração de nulidade, deve ser remetido 

ao Juízo competente (Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado de Alagoas).

Requer a concessão liminar da Ordem para anular “ab initio” o 

Processo de nº 0710758-41.2015.8.02.0001 e, no mérito, pugna pela confirmação 

definitiva da concessão da Ordem de Habeas Corpus.

O Impetrante, através da petição de fls. 276/277, requer que a decisão 

tomada no HC de nº 0802406-08.2015.8.02.0000 se estenda em favor do Paciente.

Juntou os documentos de fls. 12/274 e de fls. 278/288.

Às fls. 290/293, indeferi o pedido emergencial, por não vislumbrar a 

presença dos requisitos necessários para a sua concessão, naquele instante.

Em suas informações, às fls. 297/300, as Autoridades apontadas 

como coatoras dispuseram que a materialidade do crime e os indícios de autoria se 

encontram consubstanciados e que não houve violação da competência investigativa 

da Polícia Federal.

Salientaram que, no dia 07 de maio de 2015, foi apreendido um 

veículo Golf, 06 pistolas Taurus calibre .40, 12 carregadores de pistola Taurus 

calibre .40 e 04 tabletes com cerca de 1kg de pasta base de cocaína, implicando 

afirmar que as referências à gravidade do fato não são genéricas, o que justifica a 

prisão cautelar.

Por fim, os Juízes de Direito da 17ª Vara ressaltaram a necessidade 

premente da segregação do Paciente, em razão do perigo que representa para o meio 

social, evitando que cause lesão maior à paz pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 303/304, opinou pela 
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denegação da Ordem, por entender que restou clara a presença dos elementos 

ensejadores e que autorizam o decreto de prisão.

Estando o processo pautado para julgamento no dia 07/10/2015, 

peticionou o Impetrante, às fls. 306/310 e 336/341, pedido de reapreciação de 

liminar e extensão de benefício dado a corréu. Pleito que foi indeferido por este 

Relator.

Era o que havia de ser relatado.

V O T O

1. PRELIMINARMENTE

1.1 DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Tratando-se a preliminar suscitada de argumento vinculado ao mérito 

do presente Habeas Corpus, supero nessa oportunidade a análise da preliminar, 

posto que enfrentarei a tese no tópico 2.3 do mérito do Writ.

2. DO MÉRITO

2.1 DAS INVESTIGAÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL (GECOC), DAS BUSCAS E APREENSÕES E 

PRISÕES EFETIVADAS PELA POLÍCIA MILITAR E DA ATUAÇÃO 

CONJUNTA DA POLÍCIA FEDERAL

Consoante bem salientado pelo Impetrante, o início das investigações 

se deu por intermédio de uma denúncia que impulsionou medidas investigativas pelo 

Setor de Inteligência do GECOC.

A persecução penal teve como ponto de partida requerimento à 17ª 

Vara Criminal da Capital de interceptação do terminal telefônico utilizado pelo 

Paciente.

Através do conteúdo das escutas telefônicas, tornou-se possível 
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interromper a atividade criminosa imputada ao Paciente e demais investigados. Com 

o suporte da 2ª Seção do Estado Maior da Polícia Militar do Estado de Alagoas, o 

Ministério Público Estadual (GECOC) obteve êxito persecutório quando, no dia 

01/05/2015, foi apreendido o veículo GOLF, placa NMI-1710, no trevo próximo a 

cidade de Batalha-AL. Na oportunidade, estavam no referido veículo os indivíduos 

Edmilson Ferreira de Araújo (vulgo Dedé) e José Egberto Magalhães (vulgo 

Betinho). 

Cabe registrar que, na ocasião da interceptação do veículo, foram 

encontradas apenas caixas contendo diversas mercadorias sem nota fiscal, tais como 

baterias de celular, módulos de som, shampoos e cartões de memória, tendo a 

Polícia Militar conduzido os indivíduos à Polícia Federal para a devida apuração, 

ocasião em que o veículo e todo o material foram apreendidos e encaminhados à 

Receita Federal.

Ocorre que, dias após a apreensão das mercadorias, chegou ao 

conhecimento de um integrante da 2ª Seção do Estado Maior da Polícia Militar do 

Estado de Alagoas, Tenente César, a informação quanto à possibilidade de haver 

armas e drogas escondidas no carro que fora apreendido no dia 01/05/2015.

Diante da informação, integrantes daquela 2º Seção da PMAL foram 

até o Departamento de Polícia Federal a fim de noticiar a suspeita, oportunidade em 

que o Delegado Federal responsável pela apreensão do veículo autorizou a Polícia 

Militar a fazer a vistoria pertinente.

Feita a vistoria, foram encontrados, no interior dos quatro módulos de 

som existentes no veículo, 04 (quatro) kg de uma substância semelhante à pasta base 

de cocaína, 06 (seis) pistolas Taurus PT 840 calibre .40 e 12 (doze) Carregadores de 

Pistola Taurus PT 840 calibre .40.

Da narrativa acima, percebe-se que não há qualquer mácula no 
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procedimento investigatório levado a efeito pelo Ministério Público do Estado de 

Alagoas (GECOC) com o apoio da Polícia Militar do Estado de Alagoas e atuação 

conjunta da Polícia Federal. Fato é que a complexidade dos crimes investigados e o 

desenrolar das investigações levaram a necessidade de integração do aparato estatal 

persecutório, tanto no plano Estadual quanto no plano Federal.

Cumpre esclarecer que a investigação criminal serve como fase de 

levantamento e colheita de elementos de informação capazes de promover o esboço 

necessário à formação da justa causa para a futura Ação Penal. Ademais, sabe-se que 

eventual irregularidade praticada no curso das investigações não tem o condão de 

infectar a futura ação penal.

O Superior Tribunal de Justiça tem por consolidado o entendimento 

aqui apresentado. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIO NO INQUÉRITO 
POLICIAL. IRREGULARIDADE QUE NÃO VICIA A AÇÃO 
PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
EXCESSO DE PRAZO.SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA 
CONDENATÓRIA.
1. As questões referentes à suspeição do Ministério Público,nulidade no 
parecer da psicóloga e no indeferimento de diligências não foram 
questionadas e tampouco debatidas na instância precedente,que limitou-
se a examinar outros temas ali propostos pela defesa. Desse modo, fica 
esta Corte impedida de se manifestar sobre tais matérias, sob pena de 
indevida supressão de instância.
2. No que se refere aos alegados vícios no inquérito policial, a 
jurisprudência desta Superior Corte de Justiça já se firmou no 
sentido de que eventuais irregularidades ocorridas na fase 
inquisitorial não possuem o condão de macular todo o processo 
criminal.
3. Ademais, as mencionada nulidades ocorridas no inquérito não 
passam de meras imperfeições, sequer comprovadas nos autos 
e,portanto, inaptas para anular as provas colhidas na fase 
inquisitorial, especialmente quando não demonstrada a ocorrência 
de qualquer prejuízo.
4. O pedido para que o réu aguarde o julgamento em liberdade, diante de 
alegado excesso de prazo na formação da culpa, fica prejudicado com a 
superveniência de sentença condenatória.
5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.
(STJ - HC: 216201 PR 2011/0195868-3, Relator: Ministra ALDERITA 
RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO 
TJ/PE), Data de Julgamento: 02/08/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data 
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de Publicação: DJe 13/08/2012 - Grifei)

“Impedir o Estado-Administração de demonstrar a 
responsabilidade penal do investigado implica cercear o direito-
dever do poder público em apurar a verdade sobre os fatos.” (RHC 
21170 – RS. STJ, 6ª TURMA – Excerto do Julgado).

À vista do exposto, entendo que não há nulidade no procedimento 

investigatório ao qual foi submetido o Paciente, bem como não há qualquer 

constrangimento ilegal a ser sanado.

Desse modo, denego a Ordem nesse ponto. 

2.2 DA PRISÃO TEMPORÁRIA E DO POSTERIOR DECRETO DE PRISÃO 

PREVENTIVA

No caso em exame, o Writ foi ajuizado quando da vigência da prisão 
temporária, medida restritiva de liberdade que ensejou o seu cabimento.

Ocorre que, em consulta ao Sistema de Automação do Judiciário – 
SAJ, verifiquei que, no dia 03/07/2015, foi decretada a prisão preventiva em 
desfavor do Paciente, nos autos do Processo nº 0710758-41.2015.8.02.0001, que 
tramita perante a 17ª Vara Criminal da Capital.

Dessa forma, observo que, nesse ponto, o pleito da Defesa encontra-
se prejudicado, ante a existência de novo título legitimador da custódia, já que, no 
momento, a prisão do Paciente encontra-se pautada em novo título judicial, qual 
seja: a prisão preventiva.

Com efeito, vejo que o invocado constrangimento ilegal 
supostamente existente no decreto de prisão temporária exarado em desfavor do ora 
Paciente não mais subsiste.

Assim, somente resta a este Relator julgar prejudicado o pedido nesse 
ponto, na forma do art. 659 do CPP, in verbis:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou 
coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL. APONTADA ILEGALIDADE DA PRISÃO 
TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DA CUSTÓDIA 
PREVENTIVA. NOVO TÍTULO PARA JUSTIFICAR A MEDIDA 
EXTREMA. PREJUDICIALIDADE QUANTO AO PONTO. 
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PRESSUPOSTOS PARA A CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA. 
PRESENÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE 
EXAME NA VIA ELEITA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA À 
LUZ DO ART. 312 DO CPP. REPROVABILIDADE DIFERENCIADA 
DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENCARCERAMENTO 
CAUTELAR JUSTIFICADO E NECESSÁRIO. RECLAMO EM 
PARTE CONHECIDO E NESSE PONTO IMPROVIDO.
1. Eventual ilegalidade da prisão temporária resta superada com a 
superveniência de novo título a embasar a custódia - a decisão que 
ordenou a preventiva -, quando nela se aponta precisamente a 
necessidade da constrição cautelar do agente.
2. Presentes provas da materialidade e indícios suficientes da autoria 
delitiva, autorizada está a decretação da preventiva, se demonstrada 
a sua necessidade e adequação, como ocorre na espécie. 
3. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão 
que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas 
corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem 
colhidas no curso da instrução criminal, providência vedada na via 
sumária eleita.
4. Não há ilegalidade na prisão preventiva quando demonstrado, com 
base em fatores concretos, que a medida se mostra necessária, a bem da 
ordem pública, vulnerada ante a gravidade diferenciada do delito 
cometido, reveladora da maior reprovabilidade da conduta perpetrada.
5. Caso em que o recorrente é acusado de praticar diversos  atos 
libidinosos contra sua sobrinha, a qual contava com apenas 6 (seis) anos 
de idade quando iniciada a ação delitiva, que perdurou por 8 (oito) anos.
6. Recurso ordinário em parte conhecido e nessa extensão improvido.
(STJ - RHC: 54425 RN 2014/0327151-4, Relator: Ministro JORGE 
MUSSI, Data de Julgamento: 10/03/2015, T5 – QUINTA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 23/03/2015 - Grifei)

Desse modo, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, 

julgo prejudicada a análise dos fundamentos que ensejaram o decreto da prisão 

temporária.

2.3 DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DO RESPECTIVO 

PEDIDO DE NULIDADE

Sustenta o Impetrante que a decisão do Juízo a quo é nula por serem 

os fatos investigados da competência da Justiça Federal. Pontua a transnacionalidade 

do delito de tráfico de drogas, apontando como de competência da Justiça Federal o 

julgamento dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, se 

caracterizado ilícito transnacional, conforme determina o art. 70 da Lei 11.343/2006. 

Prossegue afirmando que todos os atos decisórios da 17ª Vara 
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Criminal da Capital devem ser anulados e o processo, após a declaração de nulidade, 

deve ser remetido ao Juízo competente, qual seja, a Justiça Federal – Seção 

Judiciária do Estado de Alagoas.

Pois bem, em que pese neste momento já ser crível que estejamos 

diante de crime de competência da Justiça Federal, parece-me que tal clareza não se 

demonstrava tão linear ao aparato estatal quando do início das investigações.

Conforme foi pontuado quando da análise do procedimento 

investigatório (tópico 2.1 do presente Voto), a complexidade dos fatos investigados 

e o desenrolar das investigações levaram a necessidade de integração do aparato 

estatal persecutório, tanto no plano Estadual quanto no plano Federal. E, nesse 

ponto, como não houve mácula no procedimento investigatório, também entendo 

não ter havido qualquer vício nas medidas cautelares decretadas pelos Magistrados 

de primeiro grau que imponham o reconhecimento da nulidade pleiteada pelo 

Impetrante. 

De toda sorte, avalio positivamente a Competência da Justiça Federal, 

pois o fim das investigações já nos permite esta conclusão.

Nesse ponto, trago a colação trecho do Relatório do Inquérito Policial 

nº 0224/2015-4-SR/DPF/AL, oriundo do Departamento de Polícia Federal, que nos 

fornece os seguintes elementos:

“Mediante ofício de fls. 72/76, a Secretaria de Estado da Defesa Social e 
Ressocialização do Estado de Alagoas encaminhou imagens do veículo 
de placa NMI 1710 de Maceió/AL as quais comprovam que no dia 
28/04/2015 o veículo retornou da fronteira do Paraguai, sendo este 
interceptado por integrantes da PMAL no dia 01/05/2015 por volta das 
12h na via principal de acesso a cidade de Batalha/AL com os produtos 
resultantes do contrabando.” 
[...]
O conjunto probatório anexado aos autos demonstra claramente que 
LUIZ HENRIQUE MOURA SILVA, MARCELO FERREIRA DA 
SILVA, EDMILSON FERREIRA ARAUJO e JOSÉ EGBERTO 
MAGALHÃES compõem uma quadrilha especializada em introduzir no 
território nacional drogas e armas. Este bando também costuma 
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comercializar nas cidades de Arapiraca/AL e São Miguel dos 
Campos/AL equipamentos eletrônicos, cosméticos etc provenientes do 
Paraguai, que ingressam no Brasil sem o pagamento dos tributos 
devidos.” 
[...]
Ante o exposto, comprovada a materialidade e autoria dos crimes 
capitulados no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 18 caput da Lei 
10.826/2003, e tratando-se de inquérito com réus presos, encaminho os 
presentes autos à 17ª Vara Criminal de Maceió, para que sejam adotadas 
as providências que entender cabíveis.”
(Relatório do Inquérito Policial, constante às fls. 495/524 dos autos do 
processo nº 0710758-41.2015.8.02.0001, que tramita perante a 17ª Vara 
Criminal da Capital.) (grifos do original)

Além disso, os Impetrados trazem trechos das conversas telefônicas 

entre o Paciente e outros comparsas da Organização Criminosa, ocorridas nos dias 

24/04/15 e 28/04/15, nos quais consta:

[...] No dia 24/04/2015, por volta das 14h05min53seg, MARCELO 
conversa com um cidadão não identificado (0418296085718) e falam 
sobre uma Operação que está tendo no Paraguai, situação pela qual 
dificultava que mercadorias viessem para Marcelo. HNI fala que 
começou a operação hoje, que montaram três tendas, e diz que pelo 
desvio é arriscado demais... MARCELO diz que o cara do caminhão está 
esperando e que vai ficar com raiva.
No dia 24/04/2015, por volta das 14h05min53seg, MARCELO conversa 
com uma cidadã de nome ANA (0418299823809) - nesta conversa falam 
sobre uma Operação (policial) que está ocorrendo no Paraguai, e que o 
cara do caminhão foi 'dispensado', mostrando que o cidadão que iria 
trazer o material tinha sido dispensado. MARCELO fala que começou a 
operação hoje de manhã, que só passa pelo desvio, e fala que o Beto 
dispensou o cara do caminhão, e que está pensando se vai pra São Paulo 
domingo a tarde pra comprar relógio, e que vai embora...ANA diz que 
depositou 4400 na conta dele, MARCELO fala que as coisas sujou que 
vai ter que comprar uma mala, diz que comprou um Iphone 6 pro 
Roberto...
No dia 24/04/2015, por volta das 20h24min06seg, MARCELO conversa 
com MARCELE (0418299823809) - este diálogo deixa claro que 
Marcelo está preocupado devido a fiscalização na fronteira e que uma 
mulher provavelmente guardou a droga e as mercadorias enquanto a 
fiscalização não diminui. MARCELO diz que as coisas estão braba, que 
está tendo operação, e fala que é 45 dias pra poder chegar lá no pedágio, 
diz que montaram as barracas, que a mulher guardou e fala que está bem 
guardado, que vai embora sem nada, e que vai pra São Paulo comprar 
uns relógios, e fala que o 'velho' do caminhão ficou com o ar de louco, 
porque tinha uma carga pra descarregar em Natal e que ele ia pisar...
MARCELO diz que está lá na casa da Rosalia, e fala que o Betinho 
também vai embora, e diz que vai deixar o carro aqui...
No dia 28/04/2015, por volta das 07h17min26seg, MARCELO conversa 
com DEDE (96276666) - neste diálogo eles falam sobre valores a serem 
depositados para o transporte da droga, bem como de combustível para 
os veículos que serviriam como 'batedor' (carro-escolta) do caminhão 
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que viria trazer a droga. MARCELO diz que chegou de 2:30 da manha, 
DEDE fala que já está no Hotel, e pediu pra ele colocar 1000 conto hoje, 
MARCELO pergunta se já tem um trem esperando, DEDE diz que já, 
MARCELO pergunta se vai chamar o Dezão, porque vai os dois na 
frente e o Dezão atrás, DEDE fala que vai ter que pagar 1000 conto ao 
Dezão, MARCELO fala que é 600 do Dezão, DEDE diz que ainda tem o 
combustível pra colocar.
No dia 28/04/2015, por volta das 08h02min55seg, MARCELO conversa 
com CARLOS (0418296085718) sobre o dinheiro que depositou para o 
DEDÉ e sobre o medo que eles têm de irem preso devido ao 
cometimento deste tipo de ilícito (transporte de drogas). MARCELO diz 
que hoje de manhã o DEDÉ ligou dizendo que está tudo lá embaixo e diz 
que colocou 1000 conto ontem e já pediram mais mil, e diz que vai 
chamar o Zezão, que é o cara que leva o carro carregado que eles tem 
medo de pegar cadeia, porque já pegaram um bocado de vezes e vai 
pagar 600 conto ao cara e vão vir na frente só chamando, e fala que vai 
colocar mais 1000, CARLOS pergunta se vão colocar o negocio lá, 
MARCELO diz que sim, e fala que DEDÉ é mais medroso assim, e fala 
que fé em Deus vai dar certo, e diz que pode faltar alguma coisa mais vai 
chegar..." (informações de fls. 297/300)

Diante desse quadro, vejo que os autos dão conta que as mercadorias, 

drogas e armas têm origem no Paraguai e ingressaram no Brasil através da atuação 

do Paciente e demais membros da Organização Criminosa.

Como se pode extrair do Relatório de Inteligência nº 035/2015 – 

GECOC (fls. 112/116), durante o período que o Paciente estava monitorado, foram 

obtidos elementos que comprovam a atuação dele e dos demais membros do grupo 

criminoso no Paraguai. Várias foram as ligações monitoradas que apontam 

claramente a origem estrangeira das mercadorias, drogas e armas posteriormente 

interceptadas e apreendidas em solo nacional.

Assim, resta atendido o disposto no artigo 109, inciso V, da 

Constituição Federal, bem como o disposto no artigo 70 da Lei 11.343/2006.

Vejamos o que dispõe o artigo 109, V da Constituição Federal:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
[…]
V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, 
iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no 
estrangeiro, ou reciprocamente;”

O disposto na sobredita norma constitucional é atendido na medida 
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em que o Decreto nº 154, de 26 de junho de 1991, promulga a Convenção Contra o 

Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. Não por outro motivo, 

o artigo 70 da Lei de Drogas ratifica a competência da Justiça Federal nos delitos de 

tráfico de drogas quando presente a sua transnacionalidade. Vejamos:

“Art. 70. O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 
37 desta Lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da 
competência da Justiça Federal.
Parágrafo único. Os crimes praticados nos Municípios que não sejam 
sede de vara federal serão processados e julgados na vara federal da 
circunscrição respectiva.” (grifei)

Convenço-me, portanto, que restam atendidos os dispositivos 

constitucionais e legais definidores da competência da Justiça Federal. No entanto, 

reafirmo que o reconhecimento da competência da Justiça Federal não impõe a 

nulidade dos atos judiciais cautelares proferidos pelo Juízo da 17ª Vara Criminal da 

Capital, haja vista que, nesse ponto, observo que o Supremo Tribunal Federal admite 

a ratificação dos atos decisórios pelo Juízo competente, sem que se exija a nulidade 

das decisões do Juízo incompetente antes da necessária remessa. Vejamos:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO 
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO 
DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU 
OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E 
ADOLESCENTE. NULIDADE DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO 
INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS 
DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 
1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a 
Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. 
Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a 
impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o 
instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.
2. Conforme posicionamento hodierno sobre a matéria, este 
Supremo Tribunal Federal, nos casos de incompetência absoluta do 
juízo, admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente.
3. Inexiste, no caso, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a 
justificar eventual concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, 
se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo 
modus operandi, a periculosidade do agente ou risco de reiteração 
delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão 
cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente 
presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 
4. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira 
isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 
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5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.
(STF - HC: 123465 AM, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Data de 
Julgamento: 25/11/2014, PRIMEIRA TURMA – Grifei)

Desse modo, acolhendo em parte o pedido do Impetrante, reconheço a 

competência da Justiça Federal, motivo pelo qual determino a remessa do 

procedimento criminal à Distribuição da Seção Judiciária de Alagoas, onde lá caberá 

ao Juízo Federal Competente apreciar a validade dos atos decisórios já praticados.

2.4 DO DECRETO PREVENTIVO E DO PEDIDO DE EXTENSÃO DE 

LIBERDADE CONCEDIDO À CORRÉU

Nesse ponto, embora a prisão preventiva somente tenha sido 

decretada posteriormente à impetração, quanto a necessidade de manutenção de tal 

custódia, ressalto o posicionamento da Procuradoria-Geral de Justiça, vejamos:

[...]
Senhores Desembargadores:
Diante do que nos informa a autoridade apontada como coatora fica 
clara a  presença dos elementos ensejadores e que autorizam o 
decreto de prisão preventiva;
Acertada e lúcida a decisão do relator em não conceder a liminar 
requestada;
Como fica patente, pelo que o próprio assinala, a decisão do presidente 
em sede de plantão que determinou a liberdade de um dos envolvidos, 
foi baseada em elemento de convicção superficial e assim, 
claramente equivocada.
[...] (fls. 303/304) (grifei)

Pois bem, diante do superveniente reconhecimento da competência da 

Justiça Federal, mas, por outro lado, restando comprovada, pelas circunstâncias 

concretas do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, 

entendo justificada a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem 

pública, aliado ao fato de que há fundadas provas da materialidade e da autoria.

Aqui, novamente na linha do entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, entendo que, no caso em tela, inexiste flagrante ilegalidade ou abuso de 

poder a justificar eventual concessão da ordem, haja vista que, se as circunstâncias 

concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do 

agente e o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção 
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da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, já que igualmente presentes boas 

provas da materialidade e da autoria.

E, portanto, ainda nesse ponto, comungando igualmente do 

entendimento da Procuradoria-Geral de Justiça, não vejo como acolher o pedido de 

estender em favor do paciente o que foi decidido no Habeas Corpus nº 

0802406-08.2015.8.02.0000.

Na verdade, observo que o Paciente está em situação distinta da 

pessoa de Luiz Henrique. Vale frisar que, conforme se pode extrair dos autos, o 

Paciente Marcelo, ao que parece, teria grande envolvimento na organização do 

grupo criminoso. Diante do que consta na transcrição das escutas telefônicas, seria 

ele quem organizava e dividia as tarefas a serem realizada pelo grupo.

Com isso, registro que não merece prosperar o pleito de extensão dos 

efeitos do Habeas Corpus n.º 0802406-08.2015.8.02.0000, concedido ao corréu 

Luiz Henrique, posto que a situação ora trazida na impetração é diversa, como 

demonstrado.

Além do mais, cumpre esclarecer que a decisão proferida no 

Habeas Corpus  n.º 0802406-08.2015.8.02.0000 teve por objeto o decreto de 

prisão temporária a que se sujeitaram o Paciente e Luiz Henrique Moura Silva. 

Assim, os Writs foram ajuizados quando da vigência da prisão temporária dos Réus, 

medida restritiva de liberdade que ensejou o cabimento da ação autônoma de 

impugnação tida aqui por paradigma, qual seja: o HC de nº 

0802406-08.2015.8.02.0000.

Dessa forma, os fundamentos do presente Habeas Corpus são 

diversos daqueles do HC de nº 0802406-08.2015.8.02.0000. Enquanto o Writ 

impetrado em favor do corréu se limitou a atacar o decreto de prisão temporária e, 

com base nesse objeto, logrou êxito, o presente HC teve por fundamento a nulidade 

de todo o procedimento investigatório e, apesar de ter sido impetrado quando 

também da vigência da prisão temporária, esta veio a ser superada por decreto de 
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prisão preventiva, novo título judicial.

Desse modo, mantenho a prisão do paciente Marcelo Ferreira da 

Silva.

3. DA CONCLUSÃO

Firme em tais motivos, concedo parcialmente a Ordem, tão 

somente para, reconhecendo a competência da Justiça Federal, determinar a 

remessa do procedimento criminal à Distribuição da Seção Judiciária do 

Estado de Alagoas, onde lá caberá ao Juízo Federal Competente apreciar a 

validade dos atos decisórios do Juízo da 17ª Vara Criminal da Capital.

Oficie-se à 17ª Vara Criminal da Capital para o imediato 

encaminhamento dos autos à Distribuição da Justiça Federal - Seção Judiciária 

de Alagoas.

É como voto.

Maceió, 07 de outubro de 2015.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Relator


		2015-10-08T12:52:11+0000
	Not specified




