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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O 

HABEAS CORPUS Nº 2008903-11.2014.815.0000 –  Vara  de 
Execuções Penais da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTE : José Felipe Alves Freire 
PACIENTE : Ricardo de Oliveira, vulgo “Guga”

HABEAS CORPUS. Execuções  Penais.  Paciente 
condenado por  delito  de  roubo com trânsito  em 
julgado. Inimputável à época do fato. Certidão de 
nascimento  comprobatória.  Malferimento  ao 
preceito constitucional estampado no art. 228, da 
Constituição Federal e do art. 27 do Código Penal. 
Nulidade  absoluta.  Processo  anulado  desde  o 
oferecimento  da  denúncia,  inclusive.  Concessão 
da ordem.

- Tendo em vista que o paciente era menor de 18 
(dezoito)  anos,  conforme  prova  a  certidão  de 
nascimento,  quando  da  ocorrência  dos  fatos 
criminosos  contra  ele  apurados,  portanto, 
inimputável, à vista do art. 228, da Constituição da 
República, e art. 27, do Código Penal, imperiosa é 
a anulação do feito criminal, desde o recebimento 
da  denúncia,  inclusive,  porquanto  instruído  sob 
cognição equivocada, quando de fato deveriam os 
crimes  serem  apurados  perante  o  Juizado  da 
Infância  e  Juventude  e  submetido  a  medida 
socieducativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
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identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER E CONCEDER 
A ORDEM.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, impetrado por José Felipe 
Alves Freire, em favor de Ricardo de Oliveira, apontando como autoridade 
coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca da 
Capital, às fls. 02/05.

Pede o impetrante, em favor do paciente, a anulação da 
ação penal na qual foi condenado, por sentença transitada em julgado, 
como incurso nas penalidades do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código 
Penal, a uma pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e 216 (duzentos e 
dezesseis) dias-multa.

Segundo  aduz  na  impetração,  a  cognição  processual 
adotada foi errônea, vez que o suplicante supostamente seria menor de 
idade à época do crime. Outrossim, se infrutífera a anulação processual, 
espera  que  parte  da  instrução  seja  anulada,  já  que  a  citação  do 
réu/paciente foi irregular, em função de que não colheram endereço de 
seus pais, na fase policial, quando foi interrogado, para citá-lo, mesmo 
havendo conhecimento de que se tratava de um morador de rua.

Por tais razões, pede a concessão da ordem.

Com parecer  (fls.  31/32),  a  Procuradoria  de  Justiça, 
através  do  Doutor  Paulo  Barbosa  de  Almeida,  Procurador  de  Justiça, 
manifestou-se pela adição de informações da autoridade coatora.

Solicitadas as informações necessárias (fl.  35), foram 
devidamente prestadas, nas fls. 38/43.

Autos com vistas à Procuradoria de Justiça, manifestou-
se  pela  concessão  da  ordem,  anulando  o  processo,  em  função  da 
menoridade do paciente na época do fato criminoso apurado, motivo pelo 
qual o feito não poderia ter sido apurado na Justiça Comum (fls. 45/47).

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)
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Conheço da impetração, apesar de ser matéria afeta a 
via  própria,  porquanto  levanta  debates  sob  sentença  transitada  em 
julgado. Entretanto, há excepcionalidade no caso em espécie, que permite 
decidi-lo  a  bem  do  paciente,  vez  que  a  existência  de  erro  grave  no 
processo que visa anular é patente, bem como a prova colacionada se 
mostra bastante ao que pleitei. 

Nesse sentido:

“Atual entendimento adotado no Supremo Tribunal 
Federal e no Superior Tribunal de Justiça, que não 
têm mais admitido o habeas corpus como 
sucedâneo do meio processual adequado, seja o 
recurso ou a revisão criminal, salvo em situações 
excepcionais.”  (STJ - HC 290.324/PR, Rel. 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 
TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 
09/09/2014)

Conforma aduz o impetrante,  o paciente,  juntamente 
com outros, foi acusado, em 20/12/1991, das penalidades do art. 157, § 
2º, incisos I e II, do CP. A teor das cópias desta peça preambular (fls. 
08/09) foram denunciados Aluísio  Francisco do Nascimento,  Ricardo de 
Oliveira e Carlos Ferreira da Costa:

“(...)
… no dia 13 de setembro do corrente ano, por volta das 
12,00 horas, os dois primeiros Denunciados, armados  
de  revólveres,  investiram  contra  o  Comerciante  
ANTÔNIO  PAULINO  DE  SOUSA,  estabelecido  na  Rua 
José  Jesuíno  de  Brito,  no  Bairro  do  Quarenta,  nesta  
cidade,  subtraindo do Estabelecimento do mesmo 12 
pares de Sandálias e a quantia de aproximadamente  
Cr$  50.000,00  (cinquenta  mil  cruzeiros).  E,  ainda,  
nesse mesmo dia, por volta das 19,00 horas LUISINHO 
e  GUGA  assaltaram  o  comerciante  ARISTÓTELES 
VILAR, estabelecido na Rua Manuel do Ó, 151, Bairro  
da Palmeira, de onde levaram um revólver, calibre 38,  
Taurus e a quantia de Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil  
cruzeiros).
Que,  no  dia  18  do  mesmo  mês  de  setembro  do  
corrente  ano,  foi  a  vez  do  comerciante  EVANDRO 
ALVES  DE  MELO,  estabelecido  no  Bairro  do  Omnte 
Santo, e teve seu Estabelecimento roubado por volta  
das  14,00  horas  quando  no  mesmo  se  encontrava  
despachando  o  genitor  da  vítima  e  desta  os  dois  
primeiros  Denunciados  tomaram  dois  televisores  
portáteis;
Que,  os  objetos  roubados  das  vítimas  foram 
encontrados em poder dos dois primeiros Denunciados,  
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sendo  que  o  revólver  calibre  38,  foi  adquirido  dos 
mesmos  pelo  terceiros  Denunciado  que,  certamente,  
sabia tratar-se de furto.
(...)”

Na  presente  impetração,  aduz-se  que  o  paciente  à 
época do delito era menor de idade, o que restaria comprovado pela cópia 
da  certidão  de nascimento,  inserta  na  fl.  07,  impossibilitando,  pois,  a 
instrução  do  feito  pela  Justiça  Comum,  como  ocorreu,  inclusive  com 
sentença transitada em julgado, na qual foi condenou nas iras do art. 157, 
§ 2º, incisos I e II, do Código Penal, a uma pena de 18 (dezoito) anos de 
reclusão  e  216  (duzentos  e  dezesseis)  dias-multa  (vide  cópias  de  fls. 
20/24).

Segundo  aponta,  nascido  em  12/01/1974,  com  os 
crimes apurados nos idos de 13 e 18/09/1991, o suplicante tinha apenas 
17  anos  de  ida,  portanto,  processar-se-ia  a  apuração  dos  delitos  no 
Juizado da Infância e Juventude.

Outrossim, alega que haveria uma falha na citação do 
réu,  aqui  paciente,  posto  que foi  condenado a revelia,  pois  não  havia 
endereço para citá-lo. Entretanto, quando de seu interrogatório (cópias 
nas fls. 13/13 verso), a autoridade policial, mesmo ciente de que seria 
morador  de  rua,  não  colheu  endereço  de  seus  parentes,  pais,  o  que 
possibilitaria a sua regular citação.

Pois bem. À época, quando de seu interrogatório (fls. 
13/13  verso),  o  réu/paciente  Ricardo  de  Oliveira,  vulgo  “Guga”,  foi 
qualificado  com sendo  filho  de  Maria  do  Céu  de  Oliveira,  nascido  em 
26/01/1973,  o  que implicava na maioridade,  18 anos,  quando do fato 
criminoso. Contudo, isso não se refletiria em verdade, já que a teor de sua 
certidão  de  nascimento,  cujo  assentamento  data  de  15/10/1980,  por 
conseguinte,  antes do fato  delituoso,  teria  ele  nascido em 12/01/1974 
(ver fl. 07). Assim, com apenas 17 anos quando do crime.

De  tal  forma,  os  autos  se  encontrarem  com 
informações que apontam para os fatos narrados; permitiu um parecer 
ministerial  favorável  nesta instância;  pelo  que percebo que os pedidos 
clamam por solução, pois há plena certeza do que aponta, em confronto 
com a prova colacionada.

Tendo em vista que o requerente era menor de idade 
na época dos fatos, nos termos do art. 228, da Constituição Federal e do 
art. 27 do Código Penal, penalmente inimputável, já que contava com 17 
(dezessete) anos de idade, deve o processo ser considerado 
manifestamente nulo, ab initio. 

Como  assim  não  foi  procedido,  deveria  ter  sido 
representado no Juízo da Infância e Juventude e submetido a medidas 
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socioeducativas

Com efeito, estando a impetração instruída com 
documento hábil, no caso fotocópia autenticada da Certidão de 
Nascimento do apenado/paciente, instrumento público assentado  em 
época própria, sobre o qual não paira qualquer dúvida, impõe-se o 
acolhimento da pretensão deduzida, pois embora sejam os fatos típicos, 
antijurídicos e culpáveis, conforme a sentença condenatório concluiu, o 
agente ao praticá-lo era inimputável por contar menos de 18 (dezoito) 
anos de idade, cujo processo deveria ter tramitado no Juízo de menor com 
incidência de medidas socioeducativas. 

No caso dos autos, vê-se sem maior esforço que o 
decreto condenatório foi prolatado contrariando expressamente o texto da 
Lei Penal e o preceito constitucional. Assim, nulo.

Nesse esteio, a jurisprudência:

“Verificado que o agente era menor de 18 anos ao 
tempo do crime e, portanto, inimputável, é nula a ação 
penal instaurada para apuração do crime de estupro de 
vulnerável.” (TJMT; APL 12152/2013; Nobres; 
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rui 
Ramos Ribeiro; DJMT 05/06/2014; Pág. 151)

“REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO DESDE 
O INÍCIO. INIMPUTABILIDADE DO RÉU À ÉPOCA DO 
FATO. MENORIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. 
NULIDADE ABSOLUTA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA 
PROCEDENTE. 1.Verificando-se que o réu era menor de 
18 (dezoito) anos ao tempo dos fatos, sendo, pois, 
àquele tempo, inimputável, por força de presunção 
absoluta prevista no art. 228, da Constituição da 
República, e art. 27, do Código Penal, imperiosa a 
anulação do processo, desde o recebimento da 
denúncia, inclusive, nos termos do art. 564, II, do CPP. 
2. Revisão criminal julgada procedente.” (TJCE; RVCr 
007434138.2012.8.06.0000; Câmaras 
Criminais Reunidas; Rel. Des. Paulo Camelo 
Timbó; DJCE 09/01/2013; Pág. 147)  

Registre-se, ainda, que a esta altura se mostra inócua a 
apresentação de uma representação em desfavor do paciente, nos termos 
do procedimento previsto no ECA, muito menos há de se cogitar em 
aplicação de qualquer medida socioeducativa, pois o ato infracional em 
tela ocorreu em setembro de 1991, estando o requerente, atualmente, 
com quase 40 (quarenta) anos de idade, ex vi do art. 121, § 5º, do ECA. 

Portanto, CONHEÇO E CONCEDO o presente 
mandamus, anulando-se o processo desde o oferecimento da denúncia, 
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inclusive, extinguindo-se a punibilidade.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara  
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator, João Benedito  
da Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o representante do Ministério  
Público, Doutor Álvaro Cristino Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessão, da Câmara Criminal, 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho”, em 
João Pessoa (PB), 18 de setembro de 2014 .

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


