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HABEAS  CORPUS.  Roubo  majorado.  Concurso  de 
pessoas.  Menor.  Simulação  de  uso  de  arma  de  fogo. 
Ausência  de  fundamentação  do  decreto  prisional. 
Inocorrência.  Segregação  cautelar  devidamente 
fundamentada na garantia da ordem pública. Denegação.

I-  No  caso,  o  r.  decisum  impugnado  encontra-se  
devidamente  fundamentado  em  dados  concretos  
extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do  
ora  recorrente  acarretaria  risco  à  ordem  pública,  
notadamente se considerada a gravidade do delito (roubo  
majorado)  e  as  circunstâncias  em  que  foi,  em  tese,  
praticado,  com o concurso de pessoas (menor)  e  com 
grave ameaça (simulação do emprego de arma de fogo),  
o que denota a periculosidade do agente.

-  Ademais,  condições  pessoais  favoráveis,  tais  como 
primariedade e ausência de antecedentes criminais, não  
têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a  
revogação  da  prisão  preventiva,  se  há  nos  autos  
elementos  hábeis  a recomendar a manutenção de sua  
custódia cautelar.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, de acordo com o voto do Relator, e 
em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

CYNTHIA DENIZE SILVA CORDEIRO, regularmente qualificada nos 
presentes autos, impetrou HABEAS CORPUS, com pedido liminar,  em favor de  FELIPE 
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RAIONY PINTO DE BRITO, denunciado pela prática de roubo majorado pelo concurso de 
pessoas, capitulado no art. 157, II, § 2º c/c art 70 do CP, apontando como autoridade 
coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Afirma  estarem  ausentes  os  requisitos  autorizadores  da  prisão 
preventiva.

Assegura  que  a  execução  do  delito  não  evidencia  nenhuma 
crueldade, acrescentando que é réu primário, possui ocupação lícita, bons antecedentes 
criminais e moradia fixa.

Sustenta  que  o  caso  não  alcançou  nenhuma repercussão  social, 
bem como não representa risco à ordem pública.

Alega que o magistrado a quo não motivou as razões pelas quais a 
custódia do paciente asseguraria a conveniência da instrução criminal.

Pugnou,  ao  final,  em  sede  liminar,  pela  revogação  da  prisão 
preventiva e a concessão da liberdade provisória.

Juntou aos autos os documentos de fls. 13/29. 

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau fls. 47/48.

Liminar indeferida fls. 72/73.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pela denegação 
da ordem, fls. 74/76.

-VOTO – Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior. Relator

A ordem deve ser denegada.

DO FUMUS DELICTI COMISSI

 No  caso  sob  análise  restaram  demonstradas,  inconteste,  a 
materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, posto que o paciente foi  
preso em flagrante com o seu comparsa, menor de idade, reconhecidos pelas vítimas, e,  
ainda, portando os celulares roubados, objetos do crime.

DO PERICULUM LIBERTATIS

Em  relação  ao  fundamento  da  custódia  preventiva,  a  decisão 
atacada está embasada na necessidade da garantia da ordem pública, pois,  segundo 
informações extraídas dos depoimentos das testemunhas, fls.56/58, o paciente e o menor 
uniram-se em desígnios de vontade para praticar  roubos de celulares em série,  fl.59,  
tendo os objetos sido encontrados em suas posses no momento do flagrante, dentre os 
quais os dois celulares das vítimas.

Ademais, vale ressaltar que, em revista realizada na residência 
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do denunciado, foram descobertos outros aparelhos eletrônicos do mesmo tipo ora citado 
e  um  notebook,  fls.  52/54,  sendo  que  o  mesmo  não  se  desincumbiu  de  provar  a 
procedência destes pertences, alegando tão somente terem sido comprados na feira de 
troca, o que leva a crer que seja inclinado à referida prática delituosa.

Importante  frisar  que,  de  acordo com o depoimento  da vítima, 
fl.58, as condutas delitivas foram levadas a efeito mediante grave ameaça, simulação de 
uso  de  arma  de  fogo,  impingindo-a  temor  suficiente  para  a  consumação  do  delito, 
revelando a periculosidade do agente.

Dessa forma, correta a decisão do juiz de primeira instância, que 
baseou  o  decreto  preventivo  na  ordem pública,  porquanto,  a  mesma se  sustenta  na 
imprescindibilidade  de  se  prevenir  a  reprodução  do  fato  criminoso,  bem  como  na 
necessidade de se acautelar o meio social.

Sendo assim, evidencia-se, pelos dados concretos extraídos dos 
autos,  a gravidade do delito,  roubo majorado,  as circunstâncias em que foi,  em tese,  
praticado,  com  concurso  de  pessoas  (menor)  e  com  grave  ameaça,  simulação  do 
emprego de arma de fogo, que demonstram que a liberdade do paciente acarretaria risco 
à ordem pública.

Por fim, é cediço que condições pessoais favoráveis não têm o 
condão de, por si sós, dissociadas de outros elementos, induzirem à concessão do Writ.

DISPOSITIVO

Isto posto, denego a ordem.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador, João Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Sílvio Ramalho 
Júnior, Relator, Carlos Martins Beltrão Filho e o Juiz de Direito, Marcos William de 
Oliveira,  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha 
Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes 
Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de 
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João 
Pessoa, 23 de abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                RELATOR
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