
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 487.314 - RS (2018/0347157-2)

RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO
IMPETRANTE : MARCELLO JAHN DOS SANTOS 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
PACIENTE  : JOSE DALVANI NUNES RODRIGUES (PRESO)

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 
ANÁLISE SUPERADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. 
CONTRADITÓRIO PRESERVADO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 
INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA CAUTELAR. PROVAS SUFICIENTES PARA 
ANÁLISE DO PEDIDO MINISTERIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 
CONTEMPORANEIDADE EXISTENTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. 
POSIÇÃO DESTACADA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS 
DENEGADO.

1. Diante da viabilidade de apreciação do mérito do writ, torna-se superado o pedido 
de reconsideração da liminar.

2. A jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior tem considerado cabível a 
decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar inominada, apresentada 
com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito, a qual, por sua 
própria natureza, sem ouvir a outra parte, não tem a feição cível, sendo diferido o 
contraditório ao recurso.

3. Não procede a alegação de instrução deficiente, tendo em vista que a inicial da 
cautelar inominada veio acompanhada de diversos documentos aptos ao crivo do 
Tribunal a quo a permitir o conhecimento e apreciação do mérito, considerando ainda o 
exercício de contraditório, observando o art. 282, I e II, do CPP.

4. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, 
evidenciada na referência ao fato de o paciente integrar célula da organização criminosa 
denominada "Bala na cara", a qual tem envolvimento com diversos crimes, como por 
exemplo, tráfico de drogas, homicídios e crimes contra o patrimônio em várias cidades, 
destacando-se que o paciente é um dos fundadores e líderes da facção criminosa 
Bala na Cara, não há que falar em ilegalidade do decreto de segregação cautelar.

5. Apesar de os fatos terem ocorrido em 2016 e 2017, constata-se a presença de riscos 
concretos ao processo e à sociedade, quando é ressaltado pelo acórdão que o paciente 
procurava intervir em processos, coletando informações sobre testemunhas de feitos de 
seu interesse, e saber a rotina e os locais freqüentados pelo magistrado competente 
para o processamento e o julgamento de ações penais em que ele e sua 
companheira figuram como réus.

6. Habeas corpus denegado.

Documento: 1818398 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/05/2019 Página  1 de 4



 

 

Superior Tribunal de Justiça

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, denegar  a ordem, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz, 
Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 
 

Brasília (DF), 23 de abril de 2019 (Data do Julgamento)

MINISTRO NEFI CORDEIRO  
Presidente e Relator
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HABEAS CORPUS Nº 487.314 - RS (2018/0347157-2)
RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO
IMPETRANTE : MARCELLO JAHN DOS SANTOS 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
PACIENTE  : JOSE DALVANI NUNES RODRIGUES (PRESO)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator): 
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSE DALVANI NUNES 

RODRIGUES, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande de Sul que concedeu medida cautelar inominada para decretar a prisão preventiva, 

por acórdão assim ementado (fls. 1062-1063): 

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. DEMAIS INFRAÇÕES PENAIS. 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/2013. EFEITO SUSPENSIVO 
ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO 
CRIMINAL.
Conhecimento da medida ajuizada pelo Ministério Público como ação cautelar 
inominada, com base no poder geral de cautela disposto no artigo 297 do Novo 
Código de Processo Civil, cuja aplicação subsidiária é autorizada pelo artigo 3º do 
Código de Processo Penal.
Os substratos anexados aos autos eletrônicos revelam que os 14 réus compõem uma 
estrutura criminosa ordenada, voltada à prática de delitos que objetivam o lucro 
patrimonial, buscando impor o domínio territorial mediante violência e medo, e que 
resistiu mesmo após o desencadeamento de operação pretérita, na qual diversos 
participantes de facção criminosa restaram presos e denunciados. Presença dos 
requisitos relativos ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, este traduzido 
no risco à ordem pública, que decorre da gravidade concreta das condutas em tese 
executadas pelos acusados, consistentes na formação de uma associação 
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 
informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de 
qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são 
superiores a quatro anos, no embaraço à persecução penal da organização criminosa 
e na revelação da identidade de colaboradores, ações que se deram entre 2016 a 
maio de 2017, nas cidades de Porto Alegre e sua Região Metropolitana, 
especialmente Canoas, Alvorada, Gravataí e Viamão, além de Foz do Iguaçu, no 
Estado do Paraná. Núcleo jurídico da organização criminosa que repassava, aos 
chefes da organização, informações sobre testemunhas, visando causar embaraço ao 
andamento de ações criminais. Da mesma forma, informada a rotina de juiz de 
direito encarregado do julgamento de ações contrárias aos interesses do grupo, 
inclusive com planos para assassiná-lo. Análise conjunta dos elementos colacionados 
que expõe a necessidade e a adequação da aplicação de medida segregatória, de 
acordo com o que proclamam os incisos I e II do artigo 282 do Código de Processo 
Penal, não havendo falar em substituição nos termos do artigo 319 do mencionado 
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Estatuto, quanto menos em concessão de prisão domiciliar, uma vez que não 
demonstrada empiricamente a presença de quaisquer das hipóteses do artigo 318 do 
Código de Processo Penal. No tocante ao atual local de recolhimento de um dos 
advogados que se encontra preso preventivamente (em virtude da liminar deferida), é 
certo que o Estado do Rio Grande do Sul não dispõe de Sala de Estado Maior, na 
exata dicção do art. V, da Lei nº 8.906/94. Contudo, as instalações nas quais o 
advogado se encontra segregado atualmente - Presídio Militar de Porto Alegre reúne 
características similares. Das fotografias acostadas aos autos eletrônicos com o 
pedido de reconsideração, verifica-se que há uma cama, mesa com cadeira, janela e 
banheiro privativo com chuveiro, o que, ainda que não se trate de sala de Estado 
Maior, permite a preservação da dignidade da pessoa humana. Inviável, portanto, o 
deferimento do pleito de alcance de prisão domiciliar formulado na manifestação da 
defesa.
PEDIDO CONHECIDO COMO MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. 
LIMINAR RATIFICADA. OUTORGADO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

Consta dos autos que o paciente responde pela prática do crime tipificado no art. 2º, 

§§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013.

O impetrante busca a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que existe 

nulidade da medida cautelar inominada, por cerceamento de defesa e por falta de intimação, 

citação e oportunidade de apresentação de defesa substancial, bem como por instrução 

deficiente.

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva 

e que não há que falar em contemporaneidade dos fundamentos.

Requer, assim, a concessão do habeas corpus para revogar a custódia.

A liminar foi indeferida.

As informações solicitadas constam dos autos.

O Ministério Público manifestou-se pela não conhecimento ou pela denegação do 

habeas corpus.

Às fls. 1162-1165, há pedido de reconsideração da decisão liminar.

Na origem, o Processo 0008265-50.2017.8.21.2001 encontra-se na fase de 

apresentação de respostas à acusação, conforme informações processuais eletrônicas 

extraídas do site do Tribunal a quo em 22/3/2019.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 487.314 - RS (2018/0347157-2)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator): 
A impetração objetiva a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que 

existe nulidade da medida cautelar inominada, por cerceamento de defesa e por falta de 

intimação, citação e oportunidade de apresentação de defesa substancial, bem como por 

instrução deficiente.

Aponta a defesa, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão 

preventiva e que não há que falar em contemporaneidade dos fundamentos.

Por fim, sobreveio pedido de reconsideração da liminar.

Cumpre observar, por oportuno, que a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte 

Superior tem considerado cabível a decretação de prisão preventiva por meio de medida 

cautelar inominada, apresentada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso em 

sentido estrito. A respeito do tema: HC 468.526/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA 

TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/02/2019.

Desnecessário é constar o pedido de cautelar no recurso em sentido estrito (onde se 

buscava o efeito suspensivo), pois medida de urgência, com base no poder geral de cautela do 

juiz, pode se dar em qualquer feito ou via jurisdicional.

Assim, não há que falar em oportunizar contraditório em feito dessa índole, 

observando-se, conforme informações prestadas, que, apesar da medida cautelar ter sido 

conhecida com base no art. 297 do CPC, em momento algum foi atribuída natureza cível 

ao procedimento e o contraditório está ocorrendo junto ao Recurso em sentido estrito já 

interposto pelo Ministério Público na Comarca de origem (fls. 1179-1180).

No tocante ao pedido de reconsideração da liminar, diante da possibilidade de 

julgamento do mérito, está superada a análise.

Sobre a instrução deficiente, constou no acórdão (fl. 33):

[...]. Tangente à alegação de instrução deficitária da medida, cuja petição firmada 
pelos Agentes Ministeriais contém 83 (oitenta e três) folhas, cumpre esclarecer que 
esta veio acompanhada por 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) páginas, as quais 
abrangem Pedido de Homologação Judicial de Termo de Acordo de Colaboração 
Premiada (fls. 101-108); Ata de Júri (fls. 112-202); denúncias (fls. 208-217, 218-233, 
326-336, 348-359); procurações (fls. 276, 280-282); consultas processuais (fls. 
284-309, 395-402); documentos (fls. 319-322, 371, 344, 346); contrato de compra e 
venda de imóvel (fls. 379-383); recibo de quitação (fl. 384); nota de expediente (fl. 
385); resumo de depoimento (fls. 404-406); histórico de  visita de presos (fls. 
436-448, 495-530); documentos (fls. 543-546); certidão (fl. 548); ofício (fls. 
552-553);ocorrências policiais (fls. 554-556) e relatórios de  investigações 
envolvendo trechos de conversas interceptadas judicialmente (fls. 244- 274, 363-377, 
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387-389), tudo avigorado pela denúncia. [...]

Depreende-se que a inicial estava instruída com relevante documentação, a qual 

figurou como suficiente tanto para o Tribunal de origem quanto para o Parquet estadual, 

atuando como custus legis, ao objetivo de viabilizar o conhecimento da ação.

Outrossim, as provas têm o objetivo de subsidiar o convencimento livre do julgador, 

que reputará estar ou não diante de quadro probatório adequado para análise do pedido em 

discussão, fundamentando suas conclusões com base no Direito. A propósito: HC 

419.819/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 

17/04/2018, DJe 24/04/2018.

Por outro lado, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da 

liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a 

medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

O acórdão está assim fundamentado (fls. 1067-1069, 1071-1072 e 1074-1080):

[...] Consta dos substratos colacionados que a Promotoria de Justiça Especializada 
no Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa, com o 
apoio da Delegacia de Capturas, deflagrou, no ano de 2016, a Operação Gângster, 
visando apurar a possível prática dos delitos de organização criminosa, de embaraços 
à persecução penal de organização criminosa e de revelação da identidade de 
colaborador, figurando os quatorze indivíduos anteriormente mencionados como 
suspeitos.
Sujeitos estes que integram a facção criminosa Bala na Cara, voltados ao 
núcleo de JÚNIOR PERNETA, também conhecido por MUSEU ou por IRMÃO 
(LUÍS FERNANDO DA SILVA SOARES JÚNIOR), que compõe a liderança 
do grupo e é aliado de MINHOCA (JOSÉ DALVANI NUNES 
RODRIGUES).
Esta célula, à semelhança daquela comandada por MINHOCA (JOSÉ 
DALVANI NUNES RODRIGUES), contaria com três níveis hierárquicos, 
quais sejam, líderes, gerentes/administradores e executores materiais, 
havendo ajuste prévio para o cometimento de tarefas ilícitas.
Além da especialização no tráfico de drogas, atua no comércio ilegal de armas de 
fogo, em roubos, em receptações, em homicídios e corrompendo menores, inclusive 
arquitetando atentados à incolumidade física de agentes políticos e de segurança 
pública, bem como de testemunhas, propagando-se nesta Capital e adjacências.
No mencionado núcleo também estaria inserida a célula jurídica, composta por 
ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA, por ANDERSON REMBOWSKI e por 
ANDERSON DA CRUZ, advogados que, em tese, excederam-se nos seus deveres 
e integraram a organização, "protagonizando uma atuação criminosa".
Passaram a informar JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES (MINHOCA) 
sobre testemunhas arroladas em processos de seu interesse, dificultando, 
com isso, o deslinde dos delitos e obstaculizando a persecução penal, uma 
vez que estas eram procuradas e impedidas de comparecer em juízo para 
serem ouvidas.
[...]
Sustentando a existência de fato novo, consubstanciado na frustração do 
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cumprimento dos mandados de busca e apreensão por troca de endereço 
dos escritórios profissionais, o Ministério Público formulou outros pedidos 
segregatórios em desfavor dos defensores e requereu o levantamento do 
sigilo, considerando que oferecida denúncia contra os indigitados.
[...]
Na hipótese, os substratos indiciários revelam que os 14 réus compõem uma 
estrutura criminosa ordenada, voltada à prática de delitos que objetivam o 
lucro patrimonial, buscando impor o domínio territorial mediante violência e 
medo, e que resistiu mesmo após desencadeada a Operação Ruína, na qual 
diversos participantes da facção Bala na Cara restaram presos e 
denunciados.
Sob a orientação dos líderes já segregados e contando com o suporte do núcleo 
jurídico, a célula comandada por LUÍS FERNANDO DA SILVA SOARES 
JÚNIOR (JÚNIOR PERNETA, MUSEU ou IRMÃO - preso em maio do corrente 
ano na cidade de Encarnación, no Paraguai), conseguiu se manter em atividade, o 
que, por si só, reveste de atualidade o risco decorrente da permanência dessas 
pessoas em liberdade.
Originário da Vila Bom Jesus, o grupo Bala na Cara ganhou fama pelo tiro de 
esculacho, jargão que designa o disparo destruidor da face. O tiro no rosto do inimigo 
faz com que ele seja velado com caixão fechado.
Inicialmente voltado ao tráfico de drogas, espraiou-se em outros setores da 
criminalidade - roubo, receptação, homicídio, corrupção de menores, comércio ilegal 
de armas, coação de testemunhas inclusive arquitetando atentar ou atentando contra 
a vida daqueles que, de alguma forma, colocam-se no seu caminho.
[...]
Já no que tange ao periculum libertatis traduzido no risco à ordem pública, este 
decorre da gravidade concreta das condutas em tese executadas pelos 
acusados, consistentes na formação de uma associação estruturalmente 
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, 
com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer 
natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são 
superiores a quatro anos, no embaraço à persecução penal da organização 
criminosa e na revelação da identidade de colaboradores, ações que se 
deram entre 2016 a maio de 2017, nas cidades de Porto Alegre e sua Região 
Metropolitana, especialmente Canoas, Alvorada, Gravataí e Viamão, além de 
Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná.
Nesta estrutura, LUÍS FERNANDO DA SILVA SOARES JÚNIOR, (JÚNIOR 
PERNETA) é o fundador e responsável por trazer armas de fogo e drogas para o 
Estado; MARLON TEIXEIRA DOS SANTOS (YURI ou CHUCKY) e LUIZ 
EDUARDO SILVA DA SILVA (DUDU) incumbem-se da guarda do armamento e 
das munições na Vila Cruzeiro e estão envolvidos em delitos de tráfico de drogas e 
de homicídios, agindo na parte operacional da organização; RAFAEL FERNANDO 
DE OLIVEIRA COSTA (OCLINHOS) realizava a compra e venda de artefatos 
bélicos e a gerência do tráfico de drogas no bairro Mário Quintana; DOUGLAS DE 
SÁ GOMES (FAÍSCA) e RODRIGO ROSA DA ROSA (MOCHILA) também 
atuavam na comercialização de armas de fogo, no tráfico de drogas e em homicídios; 
PAULO RICARDO DA ROSA SANTOS (BAMBUCHA) e EDIGAR SOUZA 
NUNES (ARROZ) cumpriam principalmente ordens de execução de homicídios 
para o grupo; ÉDERSON FARIAS COIMBRA efetivava compras de passagens 
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aéreas, materiais para obras, recebimento e pagamento de valores para o grupo, 
transporte e ocultação de armas de fogo; e DARCI COIMBRA era o empreiteiro 
das casas de JÚNIOR PERNETA.
Já ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA (DOTOR) é o líder do núcleo 
jurídico. Em cumplicidade com ANDERSON REMBOWSKI e com ANDERSON 
DA CRUZ, atende aos comandantes da facção, sendo-lhe imputado o 
cometimento de delitos de embaraços a processos criminais juntamente com 
JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES (MINHOCA).
Em maio de 2016, depois de fornecer a imagem do rol de testemunhas de 
processo-crime, JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES indaga DOTOR 
sobre a possibilidade de silenciá-las:
[...]
O causídico também revelou ao comparsa/cliente a rotina e os locais 
freqüentados pelo magistrado competente para o processamento e o 
julgamento de ações penais em que ele e sua companheira figuram como 
réus.
Pela relevância, extraio trecho de diálogo travado entre ANDERSON FIGUEIRA 
DA ROZA (DOTOR) e JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES (MINHOCA), 
por meio do aplicativo de troca de mensagens de Whatsapp, referindo-se ao juiz de 
Direito, a quem chamam por GREMISTA:
[...]
Em reportagem vinculada pela Rádio Gaúcha no dia 11-10-2018, o referido 
magistrado expôs que permanece 24h por dia sob escolta policial por conta de um 
plano para matá-lo.
Portanto, torna-se inafastável a necessidade de pronta intervenção estatal como 
forma de garantir a estabilidade da ordem pública - esta gravemente abalada em 
face das ocorrências, da maneira como supostamente atuaram nas oportunidades e 
da amplitude dos resultados danosos produzidos.
À propósito do mencionado fundamento à constrição cautelar, "entende-se garantia 
da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por 
parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa 
propensa à prática delituosa, seja porque, solto, teria os mesmos estímulos 
relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio 
com os parceiros de crime". "O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o 
objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa 
continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral."
[...]
À luz do exposto, de forma premente e estreme de dúvida está comprovada a 
necessidade das restrições de liberdade, evidenciado o perigo social na demora em 
se aguardar o provimento jurisdicional definitivo, mesmo porque a organização 
criminosa se mantém atuante.
A atualidade do comportamento criminoso não foi ignorada pela juíza monocrática. 
Tanto é assim que, ao levantar o sigilo, consignou que as identidades das supostas 
vítimas e testemunhas deveriam permanecer resguardadas.
À garantia da ordem pública, logo, soma-se a conveniência da instrução.
Na dicção da Corte Superior, "o fato de o paciente ter ameaçado o corréu delator, 
intimidando-o com o nítido propósito de alterar as suas declarações perante a 
autoridade judicial, constitui motivação idônea à decretação da prisão preventiva para 
conveniência da instrução criminal" [HC nº 75.492/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves 
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Lima, DJ 10/12/2007, p. 404).
Lado outro, há notícia de que os advogados ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA, 
ANDERSON REMBOWSKI e ANDERSON DA CRUZ mantinham endereços 
profissionais junto ao sítio eletrônico da OAB/RS e indicação de escritórios de 
advocacia nas fachadas dos locais, mesmo não mais exercendo atividades 
profissionais em tais imóveis.
Mais.
Em dois dos escritórios em que cumpridos mandados de busca e apreensão, 
constatou-se que os advogados se mudaram no mesmo período - entre a distribuição 
do feito à Justiça e o cumprimento de mandados judiciais pela Polícia.
Daí porque, da análise conjunta dos elementos anexados, necessária, adequada e 
suficiente, ao menos por ora, a prisão preventiva dos indigitados, de acordo com o 
que proclamam os incisos I e II do artigo 282 do Código de Processo Penal, para 
garantia e preservação da ordem pública e conveniência da instrução penal.
A imposição de providências cautelares diversas da segregação não atende aos 
critérios de necessidade e suficiência, diante da presença dos requisitos elencados no 
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Portanto, cabível atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito de nº 
001/2.18.0087307-5, suspendendo a decisão que indeferiu as segregações, com a 
conseqüente decretação da prisão preventiva dos envolvidos.
[...]
Dada a representatividade, reproduzo novamente dois dos diálogos travados entre 
ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA e José Dalvani Nunes Rodrigues 
(Minhoca) - um dos fundadores e líderes da facção criminosa Bala na Cara -, por 
meio de aplicativos de troca de mensagens: [...]

Assim, consta no acórdão fundamento idôneo, consubstanciado na referência ao fato 

de o paciente integrar célula da organização criminosa denominada "Bala na cara", a qual tem 

envolvimento com diversos crimes, como por exemplo, tráfico de drogas, homicídios e crimes 

contra o patrimônio em várias cidades, destacando que o paciente é um dos fundadores e 

líderes da facção criminosa Bala na Cara.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que 

justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da 

garantia da ordem pública, e a complexidade dessa organização, evidenciada no número de 

integrantes e presença de diversas frentes de atuação. A propósito: RHC 46.094/MG – 6ª T. 

– unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC 47242/RS – 5ª T. – 

unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC 46341/MS – 5ª T. – unânime – 

Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina 

Helena Costa – DJe 18/6/2014.  Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal 

Federal, v.g.: AgRg no HC 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 

30/4/2014; RHC 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC 

115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013.

Por fim, ainda que, consoante o acórdão (fl. 1074) e a denúncia (fl. 66), os fatos 
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tenham ocorrido entre 2016 a maio de 2017, eles são graves, ressaltando a especial situação 

do paciente como um dos líderes da organização criminosa, o qual buscava entre seus 

subordinados alternativas para poder intervir em processos e saber a rotina e os locais 

freqüentados pelo magistrado competente para o processamento e o julgamento de 

ações penais em que ele e sua companheira figuram como réus, bem como coletava 

informações sobre testemunhas arroladas em processos de seu interesse, dificultando, 

com isso, o deslinde dos delitos e obstaculizando a persecução penal, uma vez que estas 

eram procuradas e impedidas de comparecer em juízo para serem ouvidas, 

transparecendo como claros os riscos ao processo e à sociedade fundamentando a 

permanência da medida.

Ante o exposto, voto por denegar o habeas corpus.
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