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ACÓRDÃO
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RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTES: José Laércio Mendonça e Alisson Mendonça Guimarães
PACIENTE : Pedro Rodolfo Ventura Macedo

PROCESSUAL  PENAL. Habeas  corpus.  Roubo  majorado. 
Prisão preventiva do paciente decretada com fulcro na garantia 
da ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei  
penal.  Tese de negativa de autoria. Impossibilidade de exame 
na  via  estreita  do  Habeas  Corpus.  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 
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. 
Ordem não conhecida pelo primeiro fundamento (negativa de 
autoria) e denegada quanto aos demais.

- O Habeas Corpus não constitui sede processual própria, para  
discutir questão afeta à negativa de autoria, cuja investigação  
demanda maior dilação probatória.

-  Constatada a fundamentação do decreto preventivo, 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  da  decisão  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.

-  A fuga  do  distrito  da  culpa  configura,  a  um  só  tempo,  a  
necessidade de se acautelar a ulterior aplicação da lei penal,  



bem  como  de  se  assegurar  a  conveniência  da  instrução  
processual;

-  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 do Estado da 
Paraíba, à unanimidade, em não conhecer da ordem pelo primeiro fundamento (negativa 
de autoria) e denegá-la quanto as demais, nos termos do voto do Relator, e em harmonia 
parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por 
José Laércio Mendonça e Alisson Mendonça Guimarães, em favor de Pedro Rodolfo 
Ventura  Macedo,  tendo  como  autoridade  coatora  o  Juiz  da  3ª  Vara  Regional  de 
Mangabeira, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito 
capitulado no art. 157, §1º e §2º, I, II e V, do Código Penal (roubo majorado). 

Os impetrantes informam, em síntese, que o paciente foi preso pela 
polícia militar, por ter supostamente roubado um veículo, estando recolhido, atualmente,  
no presídio do Róger em João Pessoa.

Destacam que ingressaram com pedido de relaxamento da prisão 
em flagrante, todavia, não lograram êxito nesse pleito.

Apontam, primeiramente, a ausência de fundamentação da decisão 
que  decretou  a  prisão  preventiva  do  paciente  pelo  Juiz  da  3ª  Vara  Regional  de 
Mangabeira,  fato  esse  que  afronta  o  art.  9º,  IX,  da  Constituição  Federal,  posto  que 
exarada de forma genérica.

Aduzem, outrossim, que o paciente preenche todos os elementos 
para responder ao processo em liberdade, posto que é primário, com bons antecedentes, 
estuda  e  possui  residência  fixa,  não  representando  ameaça  à  ordem  pública,  à 
conveniência de instrução criminal ou à futura aplicação da lei penal.

Informam, ainda, que a vítima declarou que o paciente não estava 
armado, nem havia abordado-lhe, “...e sim o outro acusado denominado de Galego...” (f. 
04). 

Esclarecem  que  a  prisão  afronta  o  princípio  da  presunção  da 



inocência, uma vez que somente considerar-se-á alguém culpado, após o trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória.

Ao  final,  requerem,  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, pugnam pela manutenção dos termos da 
medida de urgência (fs. 02/08).

Juntam documentos (fs. 09/59).

Liminar indeferida (fs. 63/64).

A autoridade coatora presta as informações (fs. 69/73).

Em  seu  parecer,  a  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pela 
denegação da ordem (fs. 76/78).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator – 

A ordem não deve ser conhecida quanto ao primeiro fundamento 
(negativa de autoria) e denegada no tocante aos demais.

Inicialmente,  há  de  se  verificar  que  a  pena  máxima,  in  abstrato, 
cominada ao delito atribuído ao paciente, de roubo majorado, é superior a 4 (quatro) anos, 
o que atende ao requisito do art. 313, I1, do Código de Processo Penal.

- DA NEGATIVA DE AUTORIA

No tocante à alegação de que a vítima declarou que o paciente não 
estava  armado,  nem  havia  lhe  abordado,  “...e  sim  o  outro  acusado  denominado  de  
Galego...” (f. 04), tenho que tal aspecto não pode ser examinado pela via eleita, eis que 
demandaria  profunda análise de provas,  própria da fase instrutória  criminal,  o que se 
torna inviável em sede de Habeas Corpus, motivo pelo qual não conheço dessa assertiva.

- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA

Analisando  os  autos,  nota-se  que  inocorre,  no  caso  concreto,  a 
ausência  de  fundamentação  do  decreto  de  prisão  preventiva  como  almeja  ser 
reconhecida  pelo  impetrante  (fs.  43/44).  Isso  porque  o  respectivo  decisum,  além  de 
apontar a prova da materialidade do delito (auto de apreensão e apresentação – f. 30) e a 
existência de indícios de autoria, também está fundamento 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,  juntamente,  com  seus  comparsa, 
através de ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, teria participado, em tese,  
de um roubo do carro pertencente à vítima, Juliano Jorge de Sousa Soares, em frente a 
1Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação  
dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 
superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).



uma escola nos Bancários, nesta Capital, no momento em que aquela pegava seu filho no 
referido instituto  educacional,  o  que revela periculosidade por  parte  daquele,  sendo a 
prisão  cautelar,  portanto,  indispensável  à  garantia  da  ordem  pública,  em  razão  da 
gravidade concreta do delito,  bem como pela  possibilidade de reiteração da conduta, 
aliada à sua confissão preambular de culpa na fase inquisitorial (f. 28).

Vejam-se trechos do decreto preventivo:

“...PEDRO RODOLFO VENTURA MACEDO e FLÁVIO FRANKLIN 
BARBOSA  DA  SILVA  foram  presos  em  flagrante  no  dia  09  de 
setembro de 2014 e indiciados como incusos no art. 157, §2º, incs. I 
e II, do Código Penal, por ter roubado o carro da vítima Juliano Jorge 
de  Sousa  Soares  (…)  Trata-se  de  crime  de  roubo  qualificado 
cometido  em  concurso  de  agentes  e  com  uso  de  arma  de  fogo, 
contra uma vítima em frente a uma escola nos Bancários, tendo eles 
se evadido do local. Com a chegada da polícia, que saiu no encalço 
deles, foram presos os acusados que já se encontravam na BR - 230 
indo em direção à Campina Grande- PB, o que mostra a gravidade 
do crime e o receio de que estando os seus autores soltos possam 
praticar  novos delitos,  em detrimento  da sociedade tão assustada 
pela onda de violência que vem ocorrendo na nossa cidade e no 
nosso Estado nos últimos tempos.  É de se destacar  que o  crime 
aconteceu às 17hl5 em frente a uma escola nos Bancários, momento 
de  intenso  movimento,  pois  os  pais  estão  pegando  os  filhos  no 
colégio, o que demonstra a sensação de impunidade e destemor dos 
acusados, quais não se intimidaram com a presença da população 
local e, portando arma de de fogo levaram o carro da vítima. Além do 
mais,  os  acusados,  após  se  apropriarem  do  veículo  da  vítima, 
fugiram do local do crime, se evadindo,  inclusive,  da Capital,  pois 
foram presos em flagrante na BR 230, no município de Santa Rita, 
com destino a Campina Grande, o que denota a probabilidade de 
que estando soltos os acusados se ausentarão do distrito da culpa, 
impossibilitando o hígido andamento da instrução criminal. Ademais, 
conforme certidão de antecedentes  que se encontra  nos autos,  o 
indiciado Flávio Franklin Barbosa da Silva já foi condenado por outro 
delito  com  transitado  em  julgado,  oportunidade  em  que  foi 
beneficiado com a progressão de regime e fugiu do estabelecimento 
prisional,  estando  foragido  nos  autos  do  processo  1001712-
42.2011.815.2002.  O  que  demonstra,  no  caso,  a  ineficácia  das 
medidas cautelares diversas da prisão preventiva,  pois o indiciado 
não pretende se submeter  à aplicação da lei  penal.  Há premente 
necessidade  de  se  garantir  a  ordem  pública,  já  que  o  índice  da 
criminalidade  é  alarmante,  não  sendo  adequadas  as  medidas 
cautelares  previstas  no  art.  310,  inc.  II,  do  CPP,  já  que  resta 
demonstrado  que  a  liberdade  do  réu  põe  em risco  segurança da 
sociedade (…)  Conceder a liberdade provisória aos indiciados seria 
incentivar a impunidade que tanto reclama a sociedade assustada 
com a onda de violência que não poupa qualquer pessoa e premiar 
aqueles que enveredam pela senda do crime. O interesse maior da 
ordem pública se revela superior ao direito subjetivo de liberdade do 
autor do delito, pois a liberdade do mesmo, além de infundir receio 
no meio social proporcionará a prática de futuros crimes cujo dever 
do Poder Judiciário é prevenir. Assim, na conformidade do art. 310, 



inciso II, do Código de Processo Penal, e art. Io, inc. II, da Resolução 
n°  66/2009  do  CNJ,  converto  a  prisão  em  flagrante  de  PEDRO 
RODOLFO VENTURA MACEDO e FLÁVIO FRANKLIN BARBOSA 
DA SILVA em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e 
aplicação da lei penal...” (fs. 43/44).

Assim,  consoante  as  peças  informativas  contidas  nos  autos,  o 
paciente, com auxílio do coacusado, no dia 09 de setembro do corrente ano, às 17:15h, 
abordou  a  vítima  em  frente  à  escola  Educacional  Futura,  localizada  no  bairro  dos 
Bancários, nesta Capital, no momento em que aquela pegava seu filho, em horário de 
atividades escolares e, portanto, com intensa movimentação de pais e filhos, o que revela 
verdadeira audácia e, como bem asseverado Magistrado a quo, abala a ordem pública.

Sobre  o  assunto,  segue  julgado  do  Tribunal  de  Justiça  do  Rio 
Grande do Sul:

“HABEAS  CORPUS.  ROUBO  MAJORADO  TENTADO.  PRISÃO  
PREVENTIVA  FUNDAMENTADA.  CONDUTA  GRAVE.  'MODUS 
OPERANDI'  QUE REVELA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO 
DA  SEGREGAÇÃO  CAUTELAR.  Não  há  falar  em  decisão  não 
fundamentada. A decisão que homologou o flagrante e manteve a  
segregação  cautelar  do  paciente  considerou  o  caso  concreto  e  
justificou  a  necessidade  da  prisão.  Trata-se  de  roubo  majorado 
tentado. O réu abordou a vítima, anunciando o assalto através de  
ameaças perpetradas com a utilização de uma arma de fogo,  em  
frente a uma escola, em horário de intenso movimento, na presença 
dos filhos da ofendida e de outras crianças, o que revela audácia e  
autoriza a manutenção da prisão cautelar, apesar de sua condição 
de réu primário. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.2  

Visualizamos, destarte, que a decisão, constritiva da liberdade, foi 
exarada com propriedade, posto que devidamente fundamentada, sem ofensa, portanto, 
ao art.  93, IX, da Constituição Federal, nem a qualquer outro dispositivo de dignidade 
constitucional,  a  partir,  essencialmente,  do  perfil  de  periculosidade  demonstrado  pelo 
paciente, retratado pelo modus operandi adotado para a realização do intuito criminoso, 
consoante descrição fática constante das peças informativas que instruíram a presente 
ordem. 

Ressalte-se,  outrossim,  que  a  medida  também foi  justificada,  em 
virtude do paciente ter  evadido-se do distrito  da culpa,  logo após a prática do crime,  
sendo,  posteriormente,  preso  em  flagrante,  no  Município  de  Santa  Rita, consoante 
asseverado pelo Juiz singular no decreto preventivo. 

Dessa forma, verifica-se que a decisão ora impugnada encontra-se 
devidamente  motivada,  no  caso  do  paciente,  na  garantia  da  ordem  pública  e  para 
assegurar  a  aplicação  da  lei  penal,  não  havendo  que  se  falar,  por  conseguinte,  em 
nulidade do édito preventivo ou ausência de requisitos para a decretação da custódia 
extrema.

2(Habeas Corpus Nº 70052759750, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 31/01/2013)



- PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Quanto à alegada proteção à presunção de inocência, (art. 5º, LVII, 
da  CF),  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. 

- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS 

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

- DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  não  conheço da  ordem  quanto  ao  primeiro 
fundamento (negativa de autoria) e denego-a no tocante aos demais.

É o voto.3

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador Arnóbio 
Alves  Teodósio,  Presidente,  em  exercício,  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, relator, Carlos 
Martins  Beltrão  Filho  e  Wolfram  da  Cunha  Ramos  (Juiz  de  Direito  convocado  para 
substituir o Desembargador Joás de Brito Pereira Filho).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor José Marcos Navarro Serrano, 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, 16 de  
dezembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                        - Relator -
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