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ACÓRDÃO
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RELATOR: Dr. Marcos William de Oliveira (Juiz convocado para substituir o  Des. 
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IMPETRANTE: Altamar Cardoso da Silva e outro
IMPETRADO: Juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca de Campina Grande
PACIENTE: Marcondes Lira de Sousa

HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL 
–  ALEGADA LITISPENDÊNCIA –  PACIENTE 
SUPOSTAMENTE DENUNCIADO PELOS MESMOS 
FATOS JÁ CONTIDOS EM PROCESSO ANTERIOR – 
NÃO CONSTATAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA PELA 
MERA LEITURA DAS DUAS DENÚNCIAS – 
NARRATIVA DE FATO DELITUOSO DIVERSO 
DAQUELE NARRADO NA PRIMEIRA PEÇA 
ACUSATÓRIA –  NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO 
DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTÂNCIA 
ORDINÁRIA PARA CONSTATAÇÃO DO SUPOSTO 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –  INVIABILIDADE EM 
SEDE DE HABEAS CORPUS – DENEGAÇÃO. 

- Embora admissível a via do habeas corpus para o trancamento 
de ação penal, sob o argumento de litispendência, deve esta estar 
evidenciada de plano, ou seja, passível de constatação pela mera 
leitura das denúncias apresentadas contra o paciente, sem a 
necessidade de revolvimento das provas produzidas nas 
instâncias ordinárias, o que não é o caso dos autos.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados. 

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em denegar o habeas corpus.

RELATÓRIO 

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor do paciente 
Marcondes Lira de Sousa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de 
Entorpecentes da Comarca de Campina Grande.

Sustenta-se ter sido o paciente preso em flagrante, em 



10/06/2013, por transportar 19 Kg de crack, infringindo a norma prevista no art. 33, 35 
e 40 da Lei nº 11.343/06, sendo denunciado por tal fato e condenado a 06 anos e 04 
meses, em regime semiaberto (processo nº 0017403-04.2013.815.0011). 

Aduz, ainda, que, enquanto o paciente esperava para iniciar o 
cumprimento da pena, recebeu novo mandado de prisão pelo mesmo fato e pelo 
cometimento dos mesmos crimes, agora no processo nº 0024533-45.2013.815.0011.

Alega que, pelo singelo confronto entre as denúncias contra ele 
ofertadas, verifica-se que os fatos são os mesmos, não podendo o paciente ser acusado, 
processado e julgado duas vezes pelo mesmo fato.

Pugna, assim, liminarmente, pela imediata cessação do 
constrangimento ilegal que está sendo imposto ao paciente, com a suspensão da ação 
penal, inclusive recolhimento do mandado de citação, caso já expedido, e, ao final, roga 
pelo trancamento da ação penal.

Informações da autoridade apontada como coatora prestadas às 
fls. 47/48.

Liminar indeferida às fls. 50/51.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 53/57, opinou pela 
denegação do mandamus.

É o relatório. 
VOTO: 

Centra-se o presente habeas corpus na alegação de que o 
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, decorrente de haver sido 
criminalmente processado, duas vezes, pelo mesmo fato, pelo que caberia o trancamento 
da segunda ação penal contra ele instaurada.

 
Embora admissível a via do habeas corpus para o trancamento 

de ação penal, sob o argumento de litispendência, deve esta estar evidenciada de plano, 
ou seja, passível de constatação sem a necessidade de revolvimento das provas 
constantes dos autos.

In casu, a ação penal que ora se pretende trancar foi instaurada 
com base em denúncia que versa sobre associação para o tráfico, haja vista uma ampla 
rede criminosa, composta por vários núcleos interligados, especializados no tráfico de 
entorpecentes. 

A citada peça preambular acusatória encontra-se ajustada ao art. 
41 do CPP, incursionando o paciente nos arts. 33, caput, 35 e 40, V, todos da Lei nº 
11.343/06, descrevendo, em relação a ele, a conduta de fornecer grandes remessas de 
cocaína à acusada Emmanuele Guedes Pereira e seu companheiro, repassando-as ao 
núcleo criminoso de Marconi Edson Barbosa, de forma estável e permanente, inclusive 
com o fornecimento de entorpecentes ao denunciado Felipe Feliciano Pereira no interior 
do presídio.

Narra, pois, fato delituoso diverso daquele versado na primeira 



denúncia oferecida, limitada à apreensão de 19 Kg de cocaína, no dia 10/06/2013, em 
poder do paciente e outro comparsa, os quais estariam transportando a droga para 
traficarem na cidade de Campina Grande. 

Vale ressaltar, ademais que o Magistrado, nas suas informações 
de fls. 47/48, menciona que o paciente em questão seria o fornecedor de um dos núcleos 
criminosos, chegando a fornecer mais de 40 Kg de cocaína, “segundo consta do vasto 
relatório elaborado pela polícia federal, acerca da investigação em curso”, denotando, 
assim, devido à quantidade de droga por aquele narrada, que os dois processos não 
tratam dos mesmos fatos delituosos.

Portanto, a litispendência em questão, levantada como 
fundamento para o trancamento da ação penal, não é passível de constatação por 
simples leitura das duas denúncias apresentadas contra o paciente, como alegado, 
demandando exame das provas constantes do processo, o que é inadmissível pela via 
estreita do presente remédio heroico, nos termos da jurisprudência do STJ, a seguir:

“HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO DE AÇÃO 
PENAL. LITISPENDÊNCIA. DUAS AÇÕES PENAIS. CONEXÃO. 
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. Se a identidade dos fatos apurados em dois feitos distintos puder ser 
verificada de plano, prescindindo-se do revolvimento de material fático-
probatório, é cabível, na via do habeas corpus, o trancamento de uma 
das ações penais a fim de se impedir o bis in idem. Na espécie, com 
relação à imputação de corrupção ativa, não têm as ações origem nos mesmos 
fatos. Os pedidos de condenação foram bem definidos, em uma e outra ação, 
decorrendo manifestamente de condutas diversas praticadas pelo paciente. 
Bis in idem não reconhecido.
2. Não há óbice a que o magistrado de primeiro grau, quando do julgamento, 
em análise minuciosa dos fatos e provas, examine o tema, verificando a 
eventual existência da prática de algum ato que esteja sendo imputado ao 
paciente em duplicidade nas referidas ações. Inadequação do habeas corpus 
para o enfrentamento do tema com a amplitude pretendida pelos impetrantes.
(...)
4. Ordem denegada.”  (STJ –  HC 237.541/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 17/03/2014)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO 
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 
PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA DO RECURSO 
ORDINÁRIO COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO AO 
REEXAME DAS DECISÕES DE TRIBUNAIS DENEGATÓRIAS DO 
WRIT. LITISPENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE PRONTO. 
PRETENSÃO RECHAÇADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
(...)
6. A litispendência, a teor do art. 301, III, §§ 1º a 3º, do Código de Processo 
Civil, de aplicação determinada pelo art. 110 do Código de Processo Penal, se 
verifica quando dois processos em curso possuem os mesmos elementos da 
ação, vale dizer, identidade de partes, pedido e causa de pedir.
7. No caso, não se observa, de plano, a ocorrência da alegada 
litispendência a justificar o trancamento da ação penal. Conforme 
assentado pelo Tribunal de origem, as peças acusatórias em questão não 
procedem à narrativa de um mesmo fato delituoso, bem como não 
oferecem, em princípio, uma identidade inequívoca a respeito dos crimes 
cometidos pelo paciente, tampouco levando a crer que um deles, mais amplo, 
conteria o outro.
8. Como é sabido, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, 
na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, principalmente no 



caso em que os fatos e provas já foram amplamente apreciados no curso de 
ambos os processos, sendo a matéria, inclusive, devolvida ao Tribunal de 
origem, quando do julgamento dos recursos de apelação.
9. Assim, alegação de litispendência, na hipótese, não pode ser atestada sem o 
profundo exame do acervo probatório produzido nas instâncias ordinárias, o 
que é vedado em sede de habeas corpus.
10. Habeas corpus não conhecido.”  (HC 85.370/RJ, Rel. Ministro OG 
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012)

Por conseguinte, não vislumbro a possibilidade de trancamento 
da ação penal, por necessitar de revolvimento do acervo probatório produzido na 
instância ordinária, incabível em sede de habeas corpus.

Diante do exposto, denego o presente mandamus, em harmonia 
com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás  de  Brito  Pereira  Filho, Presidente, em exercício, da Câmara 
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Dr. Marcos 
William de Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo.  Des. 
Márcio  Murilo da Cunha Ramos), relator, e João Batista Barbosa (juiz de Direito 
convocado para substituir o Exmo. Des. João Benedito da Silva).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus 
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 31 de março de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


