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PROCESSUAL PENAL. Habeas  corpus.  Roubo  duplamente 
majorado.  Prisão preventiva do paciente decretada com fulcro 
na garantia da ordem pública e para conveniência da instrução 
criminal.  Alegada  ausência  dos  requisitos  autorizadores  da 
custódia  cautelar.  Inocorrência.  Decisão  devidamente 
motivada.  Gravidade  concreta  do  delito  e  periculosidade  do 
acusado  demonstrada  pelo  modus  operandi  adotado. 
Requisitos  satisfeitos.  Afronta  ao  princípio  da  presunção  de 
inocência. Inocorrência diante dos requisitos que autorizam a 
segregação  cautelar.   Predicados  pessoais  alegadamente 
favoráveis.  Inservibilidade.  Presença  dos  pressupostos  da 
medida  extrema.  Constrangimento  ilegal  não  configurado. 
Denegação da ordem.

- Constatada a fundamentação da decisão preventiva, com a  
devida correlação entre os requisitos do disposto no art. 312 do  
Código  de  Processo  Penal  e  o  caso  concreto,  impõe-se  o  
reconhecimento  da  validade  do  decisum  que  decretou  a  
constrição do paciente.

-  A  gravidade  concreta  do  delito,  aliada  ao  seu  modus  
operandi, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem  
pública, presentes a materialidade e os indícios de autoria.

-  Insubsistente  a  tese  de  ofensa  ao  princípio  da  inocência, 
quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

- Predicados pessoais alegadamente favoráveis à paciente não  
possuem  o  condão  de  desconstituir  o  decreto  prisional,  
sobretudo quando presentes os requisitos da preventiva;



VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

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

RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por 
Ivan Maria Fernandes Kurisu,  em favor de  Francinaldo Pereira Gomes, tendo como 
autoridade coatora a  Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que decretou a 
prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito capitulado no art. 157, §2º, I e 
II, do Código Penal (roubo duplamente majorado).

O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso, 
desde do dia 14 de janeiro do corrente ano, tendo a defesa formulado pedido de liberdade 
provisória, entretanto, este foi indeferido pela Magistrada a quo .  

Alega, outrossim, que inexistem os requisitos para a manutenção da 
prisão  preventiva  e  que  o  paciente  preenche  todos  os  elementos  para  responder  ao 
processo  em  liberdade,  posto  que  é  primário,  pai  de  04  (quatro)  filhos,  possuindo 
residência e trabalho fixos, não representando ameaça à ordem pública, à conveniência 
de instrução criminal ou à futura aplicação da lei penal.

Esclarece, ainda, que a manutenção da custódia extrema constitui 
uma afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ao  final,  requer,  em  sede  de  liminar,  a  revogação  da  prisão 
preventiva, com a competente expedição de alvará de soltura, para que o paciente seja 
imediatamente posto em liberdade e, no mérito, pugna pela manutenção dos termos da 
medida de urgência (fs. 02/12).

Junta os documentos (fs. 13/84).

Liminar indeferida (fs. 88/89).

A autoridade coatora presta informações às fs. 99/100.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pela denegação 
da ordem (fs. 124/128).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator –

A ordem deve ser denegada.



Em um breve resumo dos fatos, consta do caderno processual que o 
paciente, juntamente, com mais 02 (dois) coautores teriam, em tese, praticado o crime de 
roubo,  em  09  de  janeiro  de  2015,  por  volta  das  15:00  h,  contra  o  estabelecimento  
comercial  denominado  Tia  Nila  Doces  –  Paço  dos  Leões,  oportunidade  em  que 
Francinaldo Pereira Gomes, funcionário da supracitada empresa, teria repassado todas 
as informações acerca da localização do dinheiro, como também teria facilitado o ingresso 
dos  demais  comparsas,  nas  dependências  da  casa  de  recepções,  para  subsidiar  a 
prática criminosa.

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA

Muito bem. Analisando a decisão prisão preventiva, verifica-se que 
não há que se falar em ausência dos requisitos necessários à sua decretação (fs. 45/51).  
Isso porque o respectivo decisum, além de apontar a prova da materialidade do delito e a 
existência de indícios de autoria, também está fundamentado na necessidade da garantia 
da  ordem pública,  em razão  da gravidade  e  das  circunstâncias  como o  fato  ocorreu 
(modus operandi), posto noticiar os autos que o paciente, com a participação de mais 02 
(dois) comparsas, assaltaram, mediante o emprego de arma de fogo, o estabelecimento 
comercial Tia Nila doces – Paço dos Leões – nesta Capital, onde foram vitimados clientes 
e funcionários, sendo subtraída a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), relógios e 
celulares,  fato  esse  registrado  pelas  câmeras  de  segurança,  cujas  filmagens 
possibilitaram a identificação daqueles, o que revela seus perfis de periculosidade, sendo 
a prisão cautelar,  portanto, indispensável  à garantia da ordem pública, pela gravidade 
concreta  do delito,  bem como pela  possibilidade  de reiteração  da  conduta,  conforme 
asseverado na decisão vergastada, a qual merece a citação de trechos determinados:

“...Relata  que,  
no curso das investigações,  para elucidar  um assalto  ocorrido no  
estabelecimento  Tia  Nila  Doces,  precisamente  na  casa  de  festas  
conhecida como Paço dos Leões, nesta Capital, praticado por dois  
indivíduos armados, onde foram vitimados clientes e funcionários da  
empresa e foi subtraído a quantia de mais de R$ 15.000,00 (quinze  
mil reais), além de relógios e celulares, identificou os investigados  
FERNANDO DE SOUSA FILHO e TALES EDISEL, pelas filmagens  
da câmera de segurança do estabelecimento vítima. Informa que os  
assaltantes  agiram de forma violenta,  agredindo fisicamente  duas  
funcionárias  que  estavam no  escritório,  além de  uma cliente  que 
estava sendo atendida. Esclareceu que os investigados chegaram ao 
local exigindo um envelope branco, por ter sido dado uma ‘fita’ dada  
por alguém do local, ou seja, informação privilegiada repassada para 
os ladrões por um empregado do estabelecimento.  Ressaltou que  
um funcionário da empresa de nome FRANCINALDO, teria visto o  
local no qual o envelope branco teria sido guardado. Contaram que  
FRANCINALDO  também  ficou  questionando  sobre  a  câmera  de 
segurança, se estava gravando imagens, bem como sobre a quantia  
que  foi  levada  pelos  assaltantes.  Ademais  os  investigados  
ingressaram no local pelo portão dos fornecedores, na parte de trás  
do  Paço  dos  Leões,  acesso  restrito  àqueles  que  trabalham  na 
empresa,  que  foi  facilitado,  certamente,  pelo  FRANCINALDO.  
Inclusive,  um  dos  investigados,  FERNANDO  DE  SOUSA,  que 
aparece nas imagens da filmagem, do assalto com arma em punho,  
reside  em  frente  a  casa  de  FRANCINALDO.  As  funcionárias  da  



empresa reconheceram FERNANDO DE SOUSA FILHO e TALES 
EDISEL,  pelas  filmagens  e  pelas  fotografias,  como  sendo  as  
pessoas que ingressaram no estabelecimento e praticaram o roubo.  
(...) Pelo colhido na investigação policial, há fortes indícios da autoria  
e materialidade do delito, apontando FERNANDO DE SOUSA FILHO  
e  TALES  EDISEL como  assaltantes  que  ingressaram  na  firma  e  
praticaram o roubo, e que FRANCINALDO teria repassado todas as  
informações sobre o local  e a localização do dinheiro,  bem como 
facilitado  o  ingresso  dos  assaltantes  no  estabelecimento  (...)  
Ademais, pelo comportamento dos imputados na ação, revelam 
ser  pessoas  insensíveis  e  frias,  apresentando  alta 
periculosidade,  não  sendo  possível  que  respondam  em 
liberdade  a  instrução  criminal.  Na  espécie,  se  os  investigados  
ficarem soltos, pelo comportamento anterior, a população corre sério  
risco  de  ser  atacada  novamente  por  eles,  posto  que  atuam sem 
provocação, apenas motivado pela insensibilidade moral e o desejo  
de conseguir dinheiro fácil, praticando assaltos, agredindo as vítimas 
e  quem  tenta  impedi-los.  Além  disso,  as  testemunhas  ficam 
aterrorizadas, ao depor em juízo, dificultando, sobremaneira, a  
colheita  da  prova  na  instrução  criminal,  especificamente  as  
vítimas que foram espancadas (...)  Assim, nesta fase, entendo 
presente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pelo  
caráter  criminoso dos acusados,  praticando roubo com arma  
em punho, além de agredirem fisicamente as vítimas, além do 
que, disseram que voltariam ao local, virtude da facilidade para  
a  prática  do  crime.  Nesse  tom,  diante  da  periculosidade  dos  
agentes  e  da  real  possibilidade  de  que,  caso  postos  em 
liberdade, venham cometer novos delitos ou fugir do distrito da  
culpa,  a  representação  postulada  pela  autoridade  policial  
merece acolhida (...)  Ante o exposto,  com fulcro nos arts.  311 e  
seguintes  do  CPP,  decreto  a  PRISÃO  PREVENTIVA  DOS 
INDICIADOS:  FRANCINALDO,  Vulgo  “FIFI”;  FERNANDO  DE  
SOUSA FILHO e TALES EDISEL, haja vista a prova da existência do  
crime, indícios da autoria,  para a garantia da ordem pública,  bem  
como por conveniência da instrução processual e garantir a futura  
aplicação da lei penal” (fs. 45/51 – grifo nosso).

 
Destarte, pela prova testemunhal anexada aos autos, evidencia-se a 

ação conjunta dos acusados, em clara divisão de tarefas, tendo a conduta do ora paciente 
sido de fundamental importância para o êxito da empreitada criminosa, configurando-se, 
assim, a coautoria, haja vista ter aquele indicado o local em que se encontrava a res 
furtiva e  facilitado  a  entrada  dos  demais  comparsas  no  referido  estabelecimento 
comercial, havendo, portanto, conjugação de vontades para um fim comum, o que traduz 
o  seu  perfil  de  periculosidade,  estando,  portanto,  a  prisão  cautelar  justificada, 
sobejamente, na garantia da ordem pública.

De mais a mais, necessário frisar que a prisão cautelar do paciente 
também restou necessária para resguardar a instrução criminal,  haja vista,  consoante 
consignado,  na decisão ora vergastada,  que as testemunhas,  inclusive as lesionadas,  
ficaram  aterrorizadas  com  a  ação  do  grupo,  o  que  dificultou  a  colheita  de  prova,  a 
exemplo  de  Eliana  Moraes  Batista  Madruga,  funcionária  da  empresa  vitimada,  que, 
quando do evento delitivo,  foi  agredida no rosto, bem como de um cliente,  citado no 



depoimento  da supracitada testemunha,  de nome Evaristo,  que foi  atingido com uma 
coronhada na cabeça (f. 21).

- DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Quanto à alegada afronta ao princípio da presunção de inocência, 
ressalte-se que restando patenteada a justa causa para a prisão (prova da materialidade 
e indícios de autoria) somada a pelo menos um dos requisitos insculpidos no art. 312 do 
Código de Processo Penal, como na espécie, a prisão cautelar não implica em violação 
ao referido princípio constitucional, em razão dessa modalidade de prisão não representar 
antecipação da pena, mas uma forma de acautelar determinados e específicos interesses 
de ordem pública, devidamente elencados em lei. 

- DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No tocante  aos predicados pessoais  alegadamente  favoráveis  ao 
paciente,  como  ser  primário,  com  bons  antecedentes,  trabalhar,  possuir  família  e 
residência fixa, tem-se que tais circunstâncias não são suficientes, por efeito exclusivo 
seu, para afastar a custódia preventiva.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.1

Presidiu  a  sessão  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, Relator, Carlos Martins Beltrão 
Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 30 de  
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator -
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