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Em  trabalho  de  atualização  e  revisão  efetuado  pela  Equipe  deste  CAOP durante  o

segundo semestre  de  2016,  verificou-se  que  o  presente  entendimento  jurisprudencial

sofreu  alterações,  conforme  decisões  mais  recentes  dos  Tribunais  Superiores  e  do

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, adiante compiladas:

Prazo – instrução – lei drogas – 252 dias

HABEAS  CORPUS  CRIME.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE

ENTORPECENTES  (ART.  33,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  11.343/2006).

FUNDAMENTOS  HÁBEIS  À  MANUTENÇÃO  DA SEGREGAÇÃO

PROVISÓRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (CPP, ART.

312).  Fumus  comissi  delicti  e  periculum  libertatis  demonstrados.

apreensão  de  expressiva  quantidade  de  entorpecente  (9,9

quilogramas  de  maconha).  alegação  de  excesso  de  prazo  para

instrução processual. inocorrência. paciente preso há pouco mais de

três  meses.  lei  de  drogas  que  prevê  o  interregno  total  de
duzentos  e  cinquenta  e  dois  dias  como  prazo  para  o
encerramento  da  instrução  criminal. condições  pessoais

favoráveis que não obstam a custódia cautelar. ordem denegada.

(TJPR;  HC Crime 1552366-7;  Curitiba;  Terceira  Câmara Criminal;

Relª Juíza Conv. Ângela Regina Ramina de Lucca; Julg. 21/07/2016;

DJPR 03/08/2016; Pág. 384);

HABEAS CORPUS CRIME. Tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de

arma de fogo de uso restrito (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e

art.  14,  caput,  da  Lei  nº  10.826/2003).  Alegação  de  excesso  de

prazo  para  formação  da  culpa.  Inocorrência.  Paciente  preso  há

pouco mais de cinco meses. Lei de drogas que prevê o interregno
total  de duzentos e cinquenta e dois dias como prazo para o
encerramento  da  instrução  criminal. Audiência  de  instrução  e

julgamento designada para data próxima. Ordem denegada. (TJPR;

HC Crime 1437126-5;  Paranaguá; Terceira Câmara Criminal;  Rel.



Des. Arquelau Araujo Ribas; DJPR 13/11/2015; Pág. 275);

HABEAS  CORPUS.  Associação  para  fins  de  tráfico  de

entorpecentes  (art.  35 da  Lei  nº  11.343/2006).  Pedido  de  justiça

gratuita.  Não conhecimento.  Excesso  de prazo  para  formação da

culpa. Inocorrência. Lei de drogas que prevê o interregno total de
252  dias  como  prazo  para  o  encerramento  da  instrução
criminal.  Feito  complexo.  Operação  testa de ferro.  Existência  de

complexa organização criminosa voltada para a prática do crime de

tráfico de drogas na região de cascavel/pr. Particularidades do caso

concreto.  Trâmite  regular  do  feito.  Ausência  de  constrangimento

ilegal. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

1 em substituição ao Exmo. Des. Arquelau Araujo Ribas. (TJPR; HC

Crime  1362974-8;  Toledo;  Terceira  Câmara  Criminal;  Relª  Juíza

Conv.  Ângela  Regina  Ramina  de  Lucca;  Julg.  28/05/2015;  DJPR

09/06/2015; Pág. 347);

HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06)

e  corrupção  de  menores  (art.  244  -  B  do  eca).  Alegação  de

constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Inocorrência.  Lei de  drogas que estabelece  prazo de 252  dias
para  o  término  da  instrução  criminal.  Condições  pessoais

favoráveis que não obstam a custódia cautelar. Fundamentos hábeis

à  manutenção  da  segregação  provisória  para  garantia  da  ordem

pública (CPP, art. 312). Sentença que poderá impor ao condenado

regime mais  gravoso  que  o  autorizado  pela  quantidade  de  pena

aplicada. Incidência da causa de redução de pena prevista no §4º

do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Situação que implica análise de

prova e que é imprópria para esta estreita via de habeas corpus.

Ordem denegada. 1 em substituição ao Exmo. Senhor des.  João

domingos küster puppi. (TJPR; HC Crime 1344142-8; São Jerônimo

da Serra; Terceira Câmara Criminal; Relª Juíza Conv. Ângela Regina

Ramina de Lucca; Julg. 16/04/2015; DJPR 04/05/2015; Pág. 321). 


