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IMPETRANTE   :  Manoel Felizardo Neto
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PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus. Violência doméstica.
Apuração da conduta típica. Alegação de falta de justa causa
para a ação penal. Necessidade de instrução do processo. HC.
Meio inidôneo. Denegação da ordem.

-  O trancmaento  da  ação penal  por  ausência  de  jsuta  cuas
pressupõe  a  análise,  de  forma  ampla,  do  conjunto  fático
probatório, o que não pe permitod em sede de habeas corpus.

- Ordem denegada. Precedentes.

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 denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do
Relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.  

RELATÓRIO.

Trata-se  de  Habeas  corpus  c/c  pedido  de  liminar  impetrado  por
Manoel  Felizardo  Neto em  favor  de  Antônio Felizardo  do  Nascimento,  visando  o
trancamento  da  ação  penal  n.  0008563.46.2013.815.2002,  sob  o  fundamento  de  que
necessita ter “de volta a sua disposição um quarto, situado no mesmo terreno onde se
encontra a casa de n. 399 da Rua Adolfo Chacon, com acesso único9 para a mesma,
onde residiu até o dia 11/09/2013 (…) e guardou seus objetos pessoais, até ser proibido
de a ele retornar, em consequencia de determinação coercitiva e descriteriosa subscrita
pela MM Juíza, nos autos da ação supra, porque necessita de acesso ao mesmo, para
aconchego  ou  para  pegar  documentos  e  objetos  pesoais  para  a  juntada  em outras
contendas (...)”.



Afirma que com base em simples Boletim de Ocorrência registrado
com dosagem de denunciação caluniosa (art. 399 do CP) perante a Delegacia da Mulher,
“ a Célia convenceu a DD Juíza da Vara protetiva das Mulheres a expulsar o impetrante
de seu lar conjugal em 11 de setembro de 2013, que apesar da ruptura do casamento e
deveres  conjugais  (…)  até  então  vivia  sob  o  mesmo  teto,  num  quarto  que  apenas
proporciona acesso à rua(...)”

Assegura  que  a  medida  protetiva  tomada  impede  o  paciente  de
retornar  e  pegar  objetos  e  documentos  essenciais  para  esclarecimentos  de  direitos
perante  o próprio  Poder  Judiciário  e  tais  medidas foram tomadas sem que tivesse o
mesmo praticado nenhum tipo de agressão contra a sua esposa.

Argumenta  que  não  consta  nenhuma  prova  de  que  tenha  o
impetrante praticado qualquer tipo de agressão física contra sua esposa e, diante de tais
argumentos, requer o “trancamento da ação penal diante da ausência de motivação para
tanto”.

Aduz  que  no  termo  de  declarações  elaborado  na  Delegacia
Especializada da Mulher da Capital, a escrivã não subscreveu o documento.

Requer, ao final, o trancamento da ação penal diante da ausência de
motivação para tanto e por total falta de requisitos legais.

Junta documentos (fs.06/35).

O  magistrado  singular,  instado  a  prestar  informações,  quedou-se
inerte, conforme consta no despacho de fs. 60.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem –
fs. 62/65.

É o relatório

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

A ordem deve ser denegada.

Isso porque, analisando detidamente os argumentos esposados na
inicial,  verifica-se  que  pretende  o  impetrante  o  trancamento  da  ação  penal  sob  o
fundamento de que não há justa causa para o seguimento do processo.

No  entanto,  é  cediço  que  para  que  haja  o  reconhecimento  da
atipicidade da conduta praticada pelo paciente, é necessária a análise do conjunto fático
probatório, de forma profunda, o que não é permitido em sede de habeas corpus, a não
ser em casos de flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

De  fato,  o  impetrante  argumenta,  no  decorrer  da  inicial,  que  o
paciente não praticou nenhum tipo de agressão contra sua esposa, motivo pelo qual deve
a  ação  penal  ser  trancada  por  falta  de  justa  causa,  no  entanto,  não  há  no  acervo
probatório prova suficiente de tal assertiva, sendo necessário que a instrução processual
chegue ao seu fim para que se apure a verdade real dos fatos.



Dessa  forma,  não  há  nenhuma  ilegalidade  latente  capaz  de
fundamentar o trancamento pretendido, sendo o HC o meio inidôneo para a apuração dos
fatos narrados na exordial.

Nesse sentido, em caso análogo, o STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA
A  ORDEM  TRIBUTÁRIA.  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL.
ALEGAÇÃO  DE  QUE  O  PACIENTE  NÃO  PARTICIPAVA  DA
GERÊNCIA DA EMPRESA. ANÁLISE QUE NÃO PODE SER FEITA
NA  VIA  ELEITA.  RECURSO  DESPROVIDO.  1.  Consoante
entendimento  pacífico  na  Jurisprudência  dos  Tribunais  Pátrios,  o
trancamento  da  ação  penal,  bem  assim  do  inquérito  policial,  é
medida de exceção, possível somente quando inequívoca a ausência
de justa causa - o que não é o caso. 2. O reconhecimento da falta
de  justa  causa para  a  ação penal,  ante  a  alegação de que o
acusado não exercia qualquer atividade de gerência na empresa,
demandaria  um exame acurado do conjunto fático-probatório,
incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Recurso desprovido.
(STJ - RHC: 30037 MG 2011/0076785-0, Relator: Ministra LAURITA
VAZ, Data de Julgamento: 03/09/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 11/09/2013)”

Por  tais  motivos,  não  há  nenhum  motivo  aparente  capaz  de
desconstituir  a  determinação  judicial  de  que  deve  o  paciente  se  manter  afastado  da
residência que habitava com sua ex esposa, além de dever se manter distante da vítima,
de seus familiares e das testemunhas arroladas, como determinado na decisão de fs.
14/15.

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior,
Relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor Álvaro Gadelha Cristino Pinto Gadelha Campos, 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, 14 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                            Relator 




