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HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO POR CRIMES,
EM TESE, DE ESTELIONATO, QUADRILHA OU
BANDO  E  FALSIFICAÇÃO  DE DOCUMENTO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA  DECISÃO  DA  PRISÃO  CAUTELAR.
REQUISITOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
VERIFICADOS  EM  FATOS  CONCRETOS.
EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA AOS
CORREUS.  IMPOSSIBILIDADE.  SITUAÇÕES
FÁTICAS  DISTINTAS,  QUE  JUSTIFICAM  O
TRATAMENTO  DIFERENCIADO.
DEMONSTRAÇÃO  DA  NECESSIDADE  DA
CUSTÓDIA  EM  RELAÇÃO  AO  PACIENTE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

Não  padece  de  ausência  de  fundamentação  o
decreto preventivo, com indicação de elementos
concretos e erigido no argumento de garantia da
ordem pública, em vista da reiteração de prática
criminosa levada a efeito pelo paciente. 

Não configura constrangimento ilegal o decreto de
prisão preventiva justificado, concretamente, nos
termos do art. 312 do CPP.

A extensão da liberdade concedida aos correus
somente  se  justifica  quando  não  há  caracteres
diferenciadores entre as participações e condutas
de cada um dos agentes no evento criminoso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;
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A C  O  R  D  A a  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, NOS TERMO DO VOTO
DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  habeas corpus,  com pedido de liminar,  impetrado

por Gustavo Moreira em favor de Zenilson Batista dos Santos, apontando,

como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca

de Campina Grande, alegando, em síntese, falta de fundamentação da decisão

prolatada em audiência (fls.169/170).

Requer, ainda, a extensão da liberdade provisória cumulada com

medidas cautelares concedidas aos demais acusados em razão da identidade

de situação fático-processual.

Ao  final,  pugna  pelo  deferimento  da  liminar  perseguida  e,  no

mérito, a concessão definitiva da ordem.

 

Instruiu o pedido com documentos (fls. 16/464).

Solicitadas as informações, a autoridade coatora informou, às fls.

482/484,  que  recai  sobre  o  paciente  e  outros  apontados  como  coatores  a

acusação  de  terem  praticado  fraudes  na  aquisição  de  diversos  veículos

automotores  seminovos,  precisamente  com  a  intermediação  do  paciente

Zenilson  Batista  dos  Santos,  que  se  utilizava,  para  tanto,  de  documentos

fraudados, sem a necessidade do comparecimento da pessoa física indicada

como adquirente do bem.

Informou, ainda, que foram evidenciados indícios suficientes de

autoria e prova da materialidade dos delitos, de forma que é imperioso admitir a

necessidade das prisões, pois que, consoante demonstra a prova indiciária, os
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delitos  vêm  sendo  praticados  de  forma  reiterada,  o  que,  inegavelmente,

compromete a ordem pública, não se podendo mensurar todos os prejuízos

gerados  pela  atividade  do  que  aparenta  ser  uma  verdadeira  organização

criminosa.

Aduziu, também, que, tendo em vista a capacidade demonstrada

pelos  suspeitos  na falsificação  e  adulteração  de  documentos,  é  necessário

concluir pelo risco que a permanência destes em liberdade acarretará prejuízo

à instrução criminal, sobretudo pela possibilidade de destruição de provas, bem

como intimidação de testemunhas.

Por fim, assevera que os autos estão no aguardo das alegações

finais por parte dos 09 (nove) acusados para a prolação de sentença.

Às fls. 486/487, a liminar perseguida foi indeferida.

A Procuradoria  de Justiça,  através do parecer  de fls.  489/494,

opinou pela denegação da ordem. 

É o relatório. 

VOTO

A pretensão do impetrante, no presente mandamus, é a cessação

de suposto constrangimento ilegal que sofre o paciente, alegando, em síntese,

a ausência de fundamentação da decisão prolatada em audiência (fls.169/170).

Requer, ainda, a extensão da liberdade provisória cumulada com

medidas cautelares concedida aos demais acusados em razão da identidade

de situação fático-processual.

Pois bem. A segregação cautelar,  medida extrema que implica
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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,  suscetíveis  de  autorizar  sua

imposição.

In casu, ao manter a prisão preventiva do paciente, com base na

garantia  da  ordem  pública,  tanto  na  decisão  proferida  em  audiência  (fls.

169/170),  quanto nas  demais  que  a  ratificaram  (fls.  179/180  e  223),  a

autoridade  apontada  como  coatora  ressaltou  a  reiteração  criminosa  como

motivo da segregação cautelar, considerando a existência de outro processo

em curso em face do paciente em que há a imputação de atuação criminosa

similar a apurada nos autos onde foi decretada a prisão objurgada. 

O fato de o acusado responder à outra ação penal pela prática de

delito  idêntico  ao  do  presente  feito,  demonstra  personalidade  voltada  a

criminalidade e a real possibilidade de reiteração.

Seguindo  este  entendimento,  posiciona-se  a  jurisprudência.

Vejamos:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  QUALIFICADO.
AGÊNCIA  DOS  CORREIOS.  VIOLÊNCIA  E
EMPREGO  DE  ARMA  DE  FOGO.  PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A
existência  de  elementos  concretos  que  indicam  a
probabilidade de reiteração criminosa, aferida em face
da prisão em flagrante e de antecedentes criminais, a
sinalizar que o crime imputado ao paciente. Roubo à
ECT, com violência à pessoa, e emprego de arma de
fogo. Não é um delito episódico e isolado, justifica, si
et in quantum, a manutenção da prisão preventiva em
nome da garantia da ordem pública. 2. Denegação da
ordem.  (TRF 1ª  R.;  HC 0004865-76.2015.4.01.0000;
MG;  Quarta  Turma;  Rel.  Juiz  Fed.  Conv.  Alderico
Rocha Santos; Julg. 02/03/2015; DJF1 24/03/2015)

ABEAS CORPUS. CONTRABANDO DE GASOLINA.
REITERAÇÃO  CRIMINOSA.  HABITUALIDADE  DA
CONDUTA.  PRISÃO  PREVENTIVA.  GARANTIA DA
ORDEM  PÚBLICA.  1.  A  existência  de  elementos
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concretos que indicam a probabilidade de reiteração
criminosa, aferida em face da prisão em flagrante e de
antecedentes  criminais,  a  sinalizar  que  o  crime
imputado ao paciente.  Contrabando de gasolina da
bolívia.  Não é um delito episódico e isolado,  em
face da existência de outros processos criminais
pelo  mesmo  delito  justifica,  si  et  in  quantum,  a
manutenção  da  prisão  preventiva  em  nome  da
garantia da ordem pública. 2. Denegação da ordem.
(TRF  1ª  R.;  HC  0004093-16.2015.4.01.0000;  RO;
Quarta  Turma;  Rel.  Juiz  Fed.  Conv.  Alderico  Rocha
Santos; Julg. 02/03/2015; DJF1 24/03/2015)

A segregação provisória, portanto, está calcada em circunstâncias

concretas do caso, autorizadoras da medida extrema, não existindo motivos

suficientes  para  a  revogação  da  prisão  cautelar  no  presente  momento

processual. 

Por  outro  lado,  importa  registrar  que  a  extensão  da  liberdade

provisória  com  medidas  cautelares  concedidas  aos  corréus  somente  se

justificaria se não houvesse caracteres diferenciadores entre as participações e

condutas de cada um dos agentes no evento criminoso.

Na espécie,  peculiaridades que tornam a situação do paciente

diferenciada,  motivo  pelo  qual  a  manutenção  da  sua  segregação  cautelar,

mesmo em face da liberdade provisória  de  outros réus,  não se reveste  de

flagrante ilegalidade.

Justificado,  pois,  a  diversidade  de  tratamento  conferida  ao

paciente, com a manutenção de seu encarceramento cautelar.

Não há, pois, que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, denego o presente habeas corpus.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho,
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Presidente, em exercício, da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, o
Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado para substituir o
Exmo.  Des.  João Benedito  da Silva),  relator,  o  Exmo. Sr.  Dr.  José Guedes
Cavalcanti Neto, (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Carlos
Martins Beltrão Filho) e o Exmo. Sr. Dr. Marcos William de Oliveira (Juiz de
Direito  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos.  Ausente  o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio  Ramalho  Junior.  Presente  à
sessão  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça
convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 31 (trinta e um) dias do mês de
março do ano de 2015.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz de Direito Convocado

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


