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A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPUS N.º 2014174-98.2014.815.0000 –  3ª Vara Regional de
Mangabeira - Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTE: Sérgio Enrique Rojas (OAB/PB 6.855)
PACIENTE: Diego Ernesto Pereira de Barros

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO
TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE  FUNDAMENTAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO  DA  ORDEM  PÚBLICA  E  DA
INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  GRAVIDADE  DO  CRIME
PRATICADO.  MANUTENÇÃO  DO  DECRETO
PRISIONAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Nesta  fase  do  procedimento  não  se  exige  prova
plena, bastando meros indícios que demonstrem a
probabilidade do indiciado ter sido o autor do fato
delituoso.

Tendo a medida preventiva aplicada observado os
requisitos  previstos  no  art.  312  do  CPP,
demonstrando de forma cabal a necessidade do ato,
como  forma  de  salvaguardar  a  sociedade  e
preservar a ordem pública até o final da instrução
criminal,  não  há  que  se  falar  em  ausência  de
fundamentação.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em  DENEGAR a ordem mandamental,  em
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre uma ordem de  Habeas Corpus, com
pedido  de  liminar,  impetrada  pelo  Bel.  Sérgio  Enriques  Rojas  Rojas (OAB/PB
6.855), com base no art. 5°, LXVIII, da Carta Magna, c/c os arts. 647 e 648, I,
do CPP, em favor de  DIEGO ERNESTO PEREIRA DE BARROS, Policial Militar
atualmente recolhido no Quinto Batalhão de Polícia Militar da Paraíba, em razão
do decreto preventivo, mantido às fls. 81/83, decorrente da suposta prática, em
tese, do crime de extorsão e associação criminosa, previstos nos art. 158 e 288
do Código Penal.

Consta dos autos que o paciente foi preso, temporariamente,
através de mandado judicial, no dia 26/11/2014, no interior de sua residência,
situada nesta Capital/PB. Posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva.

HC 2014174-98.2014.815.0000 CMBF – Relator



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Narra a peça inaugural que o paciente está sendo investigado,
em decorrência dos relatos oriundos da traficante Maria Madalena Linhares e seus
comparsas, sob a alegação de está sendo extorquida.

Aduz  que  o  policial  nunca  participou  dos  delitos  acima
tipificados, tratando-se a situação narrada de fato isolado por ter acompanhado
seu  Tio  Ivan  Sebastião  de  Barros,  quando  este  procurava  a  denunciante
Madalena, a qual deve dinheiro a seu tio.

Afirma que nada foi encontrado em poder do paciente que o
incrimine  aos  delitos  acima  capitulados,  e  que  tudo  não  se  passa  de  uma
articulação para prejudicá-lo, eis que até o relatório da Polícia Civil foi feito no dia
seguinte a sua prisão, além de não está assinado pelo delegado responsável.

Requer  a  concessão  de  liminar,  para  tornar  solto  o  ora
paciente, ante a inexistência de motivos plausíveis para a manutenção do decreto
preventivo.

Colacionou os documentos de fls. 20/86.

Solicitadas as informações (fl. 91), esta foram prestadas pela
autoridade tida como coatora as fls. 94/98, a qual afirmou ter convertido a prisão
temporária do paciente em preventiva, em decisão exaustivamente justificada,
ante aos “elementos de prova da extorsão sistemática praticada pelos indiciados
realizada através de ameaça, inclusive por dois deles serem policiais, é o caso do
paciente, utilizarem armas,  havendo perigo à incolumidade física das vítimas,
bem como das pessoas, em geral, (…) se o indiciado, segundo o inquérito, foi
ousado ao ponto de ameaçar duas pessoas para perceber dinheiro alheio, o que
não seria capaz de fazer às mesmas pessoas para que estas não produzissem
prova contra ele, uma vez que sua liberdade pode ser restringida em caso de
eventual condenação” (fls. 94/95).

Às fls. 100/101, a liminar foi indeferida.

Contudo,  às  fls.  104/108,  a  douta  magistrada  apresentou
novas informações, afirmando que “o paciente ameaçou duas vítimas com o fim
único de receber dinheiro de ambas”. E, ainda, que “resta demonstrado o quanto
a  presença  do  paciente  no  meio  social  é  prejudicial  à  segurança  da  ordem
pública, pois a forma como foi cometido o crime demonstra que ele é portador de
periculosidade, devendo haver a segregação provisória para que não venha a
praticar outros crimes” (fl. 105).

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu  parecer  de  fls.
110/113, opinou pela denegação da ordem. 

É o breve relatório. 

VOTO:

Conforme relatado, o impetrante aponta que o paciente está

HC 2014174-98.2014.815.0000 CMBF – Relator



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

preso injustificadamente, pois tudo não passa de meras suposições da vítima, que é
conhecida por ser traficante, eis que o acusado é primário, tem bons antecedentes,
família e residência fixa, além de ser policial militar, não podendo ser considerado
culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme
disposição contida no art. 5º, LVII, da Constituição Federal/1988.

Consubstanciado nas informações prestadas pela autoridade
tida como coatora, tenho que a medida deve ser mantida, ante a necessidade de
proteção da vítima, que foi ameaçada pelo ora paciente.

A  douta  magistrada  foi  bastante  prudente  e  cautelosa  ao
determinar a medida atacada, ao contrário do que alega o impetrante, eis que
fundamentou  devida  e  suficientemente  a  decisão  atacada,  descartando  a
possibilidade de revogação da mesma, como foi dito às fls. 81/83.

Nas informações, a MM. Juíza traz vários indícios que soam
suficientes quanto a materialidade delitiva, bem como, da autoria. 

Ademais,  é  importante  ressaltar,  que  nesta  fase  do
procedimento  não se  exige  prova plena,  bastando apenas meros indícios  que
demonstrem  a  probabilidade  do  indiciado  ter  sido  um  dos  autores  do  fato
delituoso, sobretudo, quando isso gera desconforto à vítima.

Por  conseguinte,  em  atenção  aos  demais  requisitos
autorizadores  da  segregação  cautelar,  tenho  como  configurada, in  casu,  a
necessidade de se garantir a ordem pública e a instrução criminal, isto porque, a
conduta atribuída ao paciente é por demais grave, já que está sendo acusado de
ameaçar a vítima para extorquir-lhe dinheiro.

Assim,  a  segregação  cautelar,  medida  extrema que implica
sacrifício  à  liberdade  individual,  concebida  com  cautela  à  luz  do  princípio
constitucional  da  presunção  de  inocência,  deve  se  fundar  em  razões  que
demonstrem  a  existência  de  motivos  sólidos  susceptíveis  de  autorizar  sua
imposição,  inexistindo  falta  de  fundamentação  ou  qualquer  tipo  de  ofensa  a
dispositivo legal.

Dessa  forma,  estando  a  decisão  atacada  suficientemente
fundamentada, com indicação efetiva da necessidade da custódia, perde, nesse
caso, a consistência na alegação de constrangimento ilegal. 

Por outro lado, percebe-se que a instrução criminal, conforme
consulta no sistema integrado de tramitação processual desta Corte de Justiça,
desenvolve-se bastante tumultuada, pois a Ação Penal tem três réus, com vários
pedidos, tendo dois deles sido citados e, apenas, o ora paciente, até a presente
data, ainda não citado.

Desse  modo,  tenho  como  preenchidos  os  requisitos
autorizadores do decreto preventivo, não havendo o que rechaçar, ante aos fatos
aqui narrados.
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Neste sentido:

HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA.  Ausência  de
fundamentação idônea. Inocorrência. Decisum motivado
em dados concretos dos autos. Custódia justificada na
garantia da ordem pública.  Constrangimento ilegal não
vislumbrado. Ordem denegada. - In casu, não há falar
em falta de fundamentação idônea para a decretação da
prisão preventiva, pois, presentes prova da materialidade
e indícios  suficientes  de  autoria,  bem como decretada
com substrato em dados e reclamos objetivos do caso,
impondo-se, notadamente, em favor da ordem pública,
estando, assim, em plena sintonia com o artigo 312, do
Código  de  Processo  Penal.  -  Ademais,  não  se  pode
olvidar  que,  em  tema  de  decretação  de  prisão
preventiva, cabe ao prudente arbítrio do Juiz de primeiro
grau avaliar a imprescindibilidade da medida, devendo-se
dar-lhe crédito, vez que está mais próximo dos fatos e
tem  condições  de  melhor  sentir  a  necessidade  da
custódia  cautelar.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  20134587120148150000,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES  ARNOBIO  ALVES
TEODOSIO , j. Em 18-12-2014).

PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus. Furto qualificado,
extorsão  e  associação  criminosa.  Prisão  preventiva
decretada com fulcro na garantia da ordem pública e por
conveniência da instrução criminal. Alegada ausência de
fundamentação.  Inocorrência.  Decisão  devidamente
motivada.  Periculosidade  demonstrada  pelo  modus
operandi. Risco de reiteração criminosa. Fuga do distrito
da culpa. Irresignação também fulcrada quanto à falta de
materialidade e prova da participação do paciente  nos
delitos  a  esse  imputados.  Insubsistência.  Pleito
alternativo de aplicação das medidas cautelares diversas
da prisão. Não cabimento. Presença dos pressupostos da
medida extrema. Irresignação ainda fulcrada no risco à
incolumidade física do paciente. Ausência de prova pré-
constituída.   Impossibilidade  de  aferição.  Predicados
pessoais favoráveis. Irrelevância. Denegação. -Presentes
a materialidade e os indícios de autoria e sendo o crime
sancionado com pena privativa de liberdade superior a
quatro anos de reclusão, impõe-se a prisão preventiva
como forma de garantir a ordem pública, considerada a
periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi
do  delito  e  risco  de  reiteração  delitiva.  -  A  fuga  do
distrito  da  culpa  configura,  a  um  só  tempo,  a
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necessidade de se acautelar  a ulterior aplicação da lei
penal,  bem  como  de  se  assegurar  a  conveniência  da
instrução  processual;  -Para  a  decretação  da  prisão
preventiva  não  é  necessária  a  certeza  da  autoria,
bastando a presença de indícios de que o paciente seja
um dos autores/participantes  do delito.  -  A prova dos
crimes que deixam vestígios, tal qual o furto, é fornecida
pela  apreensão  da  res  furtiva,  ou  quando  não  for
possível, pela confissão do acusado, palavra da vítima ou
por meio dos depoimentos testemunhais.  -  Consdições
pessoais alegadamente favoráveis são insuficientes, por
efeito exclusivo seu, para afastarem o édito prisional. -
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.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  20110354120148150000,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES  LUIZ  SILVIO  R.
JUNIOR , j. Em 18-12-2014).

Assim,  estando  presentes  todos  os  requisitos  necessários
para a decretação da custódia preventiva, e inexistindo falta de fundamentação,
como pretende provar o impetrante, entendo que a referida decisão está correta
e demasiadamente cautelosa, acerca dos documentos acostados aos autos, não
vislumbrando qualquer tipo de irregularidade na ordem estabelecida.

Por outro lado, registro que, ao contrário do asseverado pela
defesa, a decisão vergastada está amparada em sólidos argumentos jurídicos,
para a decretação da prisão preventiva do paciente, mormente por configurar a
necessidade de garantir a ordem pública e, sobretudo, a segurança da vítima.

Por sinal, o conceito de ordem pública não se limita a prevenir
a reprodução de fatos criminosos,  mas,  também, acautelar  o meio social  e a
aplicação  da  lei  penal.  A  gravidade  do  crime  não  pode  ser  considerada,
isoladamente, para justificar a segregação, conquanto, se aliada às circunstâncias
fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar.

Assim, presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do
Código de Processo Penal, a saber, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis,
impõe-se a manutenção da prisão cautelar.

Por tais considerações, em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, DENEGO a ordem mandamental.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal, dele
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participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins
Beltrão Filho (Relator), Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado para
substituir o Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos) e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor José
Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em
19 de Fevereiro de 2015.

João Pessoa, 23 de Fevereiro de 2015.

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
RELATOR
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