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PROCESSUAL  PENAL.  Habeas  Corpus.  Roubo  qualificado. 
Uso de arma de fogo e concurso de agentes.  Corrupção de 
menor. Prisão Preventiva. Garantia da ordem pública. Presença 
de  requisito  autorizador.  Vício  de  fundamentação.  Ausência. 
Negativa  de  autoria.  Sede  imprópria.  Impossibilidade  de 
discussão.  Princípio  da  presunção  de  inocência.  Violação. 
Inocorrência. Excesso de prazo. Alegada ausência de denúncia. 
Peça  acusatória  ofertada  posteriormente.  Denegação  pelos 
primeiros fundamentos e perda do objeto pelo último (excesso 
de prazo). 

-  A decisão que, calcada no caso concreto, decreta a prisão  
preventiva  do  paciente  com base  na  justa  causa  (prova  da  
materialidade  delitiva  e  indícios  de  sua  autoria)  e  em  pelo  
menos um dos seus requisitos autorizadores (art. 312 do CPP),  
atende à exigência constitucional e legal da fundamentação.

- É defesa a discussão sobre a negativa de autoria do ilícito na  
via  estreita  do  Writ, onde  não  é  permitida  a  produção  de 
provas.

-  Quando  presente  pelo  menos  um  dos  requisitos  
autorizadores da decretação da prisão do paciente, a custódia  
cautelar não implica em violação ao princípio constitucional da  
presunção de inocência, (art. 5º, LVII, da CF).

-  Perde-se  o  objeto  do  habeas  corpus  no  que  se  refere  ao  
apontado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia  
sempre  há  notícias  subsequentes  no  sentido  de  que  a  
respectiva peça acusatória já fora apresentada pelo Ministério  
Público.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes asa cima identificadas.



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

Trata-se de  Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por 
Pedro  Ivo  Leite  Queiroz  em  favor  de  Dennys  Clevyson  Nunes  Barbosa,  preso 
preventivamente, por haver praticado, em concurso de agentes, os crimes capitulados nos 
artigos 157, § 2º, I e II, do Código Penal (roubo qualificado) e 244-B, da Lei nº 8.069/90 
(corrupção de menor).

Sustenta,  inicialmente,  que  a  prisão  preventiva  encontra-se 
deficientemente fundamentada, eis que ausentes os seus requisitos autorizadores. 

Aponta  que  o  paciente  não  praticou  os  delitos,  objetos  da 
investigação; e que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória (princípio da presunção de inocência).

Alega que o paciente é primário, segundo certidão de antecedentes 
criminais acostadas aos autos, possui residência fixa e é estudante. 

Afirma,  outrossim,  que  o  paciente  se  encontra  privado  de  sua 
liberdade há 44 (quarenta e quatro) dias, sem que o representante do MP oferte denúncia, 
restando evidente a ilegalidade da prisão guerreada.

Aduz  que se  não há  elementos  para  denunciar,  já  que os  autos 
foram baixados à delegacia para realização de novas diligências, também inexistem para 
decretação da preventiva.

Arremata que resta caracterizado o flagrante excesso de prazo para 
a formação da culpa e o consequente constrangimento ilegal para o paciente.

Levanta, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares 
diversas da prisão, posto que menos gravosas, na forma disposta na Lei nº 12.043/2011.

Ao  final,  pugna  pela  concessão  do  presente  Habeas  Corpus, 
expedindo-se,  para  tanto,  o  competente  Alvará  de  Soltura  em  favor  do  paciente  (fs. 
02/13).

A apontada autoridade coatora informa, à f. 76, que o processo, em 
que o paciente fora denunciado, encontra-se no CAIM, desde o dia 15/01/2015, fato que 
a impossibilitou de prestar as informações solicitadas.

Esclarece a juíza da causa, ainda, que tão logo os autos aportem ao 
cartório, remeterá as informações, na forma requerida. 

Pedido de liminar indeferido (fs. 80/82).

Informações prestadas pelo juiz titular (fs. 85 e 86).



A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação do  Habeas 
Corpus (fs. 88/96).

É o relatório.

- VOTO -Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

A Ordem deve ser denegada

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Muito bem. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente 
encontra-se devidamente fundamentada na justa causa (prova da materialidade e indícios 
de autoria dos crimes que lhe são imputados, isto é, roubo e corrupção de menores), e,  
também, em uma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 312 do CPP, isto é, no 
acautelamento do meio social, porquanto, consoante acertadamente registrado pelo juiz 
da causa, o crime em questão, cuja gravidade é manifesta (roubo duplamente qualificado 
pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, dentre eles indivíduos menores de 
idade)  exige  a  segregação  dos  seus  supostos  autores  e  partícipes,  como  forma  de 
garantir e manter a ordem pública – fs. 64 e 65.

DA JUSTA CAUSA

A  materialidade  resta  comprovada  pelo  termo  de  entrega  do 
automóvel então roubado, emitido pela autoridade policial (f. 54) e pelo envolvimento, em 
tese, dos menores no ilícito.

Os indícios de autoria são extraídos, dentre os diversos depoimentos 
colhidos na fase inquisitorial, do testemunho do Condutor, Maelson de Lucena Alves Filho 
(f. 18), que efetuou o flagrante delito, a saber:

“QUE hoje  por  volta  das  09:00hh  foi  chamado  para  dar  apoio  a 
colegas  que  estavam  perseguindo  um  carro  roubado;  Que  se 
dirigiram até  a  Av.  Floriano Peixoto,  onde a  testemunha e  outros 
policiais  já  estavam  abordado  um  Colbat  verde,  placa  OGB3626 
onde  estavam  os  dois  adolescentes  apreendidos;  que  os 
adolescentes  foram identificados  como Silvestre  Farias  Teixeira  e 
Gustavo  Vieira  Guedes,  esse  conduzia  o  veículo  na  hora  da 
abordagem;  Que  também  foi  identificado  o  maior  Dennys 
Clevyson Nunes Barbosa, que vinha em uma moto seguindo o 
veículo roubado; que Dennys alegou que conduzia a moto do 
adolescente  Silvestre  a  pedido  dele;  Que  depois  tomou 
conhecimento  pelo  Ciop  que  o  veículo  em  que  estavam  os 
adolescentes havia sido roubado na cidade de joão Pessoa a cerca 
de três dias; (…)” - Sic. - grifo nosso.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

O  impetrante  alega  que  o  paciente  não  praticou  o  ilícito,  tendo 
apenas conduzido a moto de um dos agentes.

Ocorre que, considerando a fase em que o processo se encontra e, 
sobretudo,  o  fato  de  o paciente  haver  sido denunciado pelo MP em data  posterior  à 



impetração do presente  HC, impossível travar uma discussão em torno da negativa de 
autoria do ilícito, mormente na via estreita do Writ, onde é defesa a produção de provas.

DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E BONS ANTECEDENTES

Quanto a alegada proteção à presunção de inocência, (art. 5º, LVII, 
da CF), ressalte-se que quando presentes pelo menos um dos requisitos autorizadores da 
decretação da prisão do paciente, como na espécie, o decreto preventivo (cautelar) não 
implica em violação ao referido princípio constitucional. 

Acrescente-se  que  o  fato  de  o  paciente  ter  bons  antecedentes, 
possuir  residência  fixa  e  ser  estudante,  não  desautoriza,  por  si,  o  decreto  de  prisão 
preventiva (Precedentes do STJ – HC 163841/MT).

DO EXCESSO DE PRAZO

No  tocante  ao  apontado  excesso  de  prazo,  registre-se  que  de 
acordo com a informação prestada pelo juiz singular, o paciente já foi denunciado, fato 
confirmado pela movimentação processual, extraída do sistema de controle de processos 
deste Tribunal (movimentação juntada aos autos – f. 98), cuja peça acusatória, inclusive, 
foi recebida no dia 09 de fevereiro do corrente ano, não havendo mais que se falar, por  
essa razão, em excesso de prazo para a formação da culpa. (fs. 85 e 86). 

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Ora,  o  crime  em  questão,  cuja  tipificação  exige  o  emprego  de 
violência  ou  ameaça  à  pessoa,  sobretudo  no  caso  vertente  em  que  foi  duplamente 
qualificado (concurso de agentes e utilização de arma de fogo), desautoriza a aplicação 
de medidas cautelares mais brandas.

Até porque, conforme acertadamente apontado pelo juiz da causa, 
em sua decisão, trata-se de ilícito que pode ser praticado em qualquer lugar e horário.

Por  tais  razões,  a  prisão preventiva  constitui,  induvidosamente,  a 
medida cautelar indicada para a hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo prejudicado o Habeas Corpus pelo excesso 
de prazo, e denego-o quanto aos demais fundamentos.1

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador,  Joás 
de Brito Pereira Filho, Presidente, em exercício, da Câmara Criminal, dele participando 
os Excelentíssimos Senhores Desembargador  Luiz Sílvio Ramalho Júnior,  Relator, o 
Juiz  de  Direto,  José  Guedes  Cavalcanti  Neto (convocado  para  substituir  o 
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho), e Marcos William de Oliveira (convocado 
para substituir o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça,  o  Excelentíssimo 
Senhor José Roseno Neto.

1HC0000321-22.2015.815.0000-03



Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de 
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 26 de 
março de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                    RELATOR


