
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000728-91.2016.815.0000
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.
IMPETRANTE:  Benaias  do  Rego  Pereira  (Adv.  Izaias  Marques  Ferreira,
Luciann Formiga Cavalcante e Marcelo Matias da Silva.
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MANDADO  DE  SEGURANÇA PREVENTIVO  EM
MATÉRIA  CRIMINAL.  JÚRI.  DISPENSA  DA
OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DO
OFENDIDO  EM  PLENÁRIO.  ATO  PASSÍVEL DE
HABEAS CORPUS.  NÃO CABIMENTO DA AÇÃO
MANDAMENTAL  IMPETRADA.  PETIÇÃO
INICIAL INDEFERIDA.

1.  A  dispensa,  no  plenário  do  júri,  da  oitiva  de
testemunhas de acusação e do ofendido é ato passível de
“habeas corpus”, sendo, portanto, incabível mandado de
segurança. 

2.  Indeferimento  liminar  da  petição  inicial  do
“mandamus”,  na  forma  do  art.  10,  caput  da  lei
12.016/09.

Vistos etc.

Benaias  do  Rego  Pereira impetrou  mandado  de
segurança preventivo contra ato do  juízo da comarca de Umbuzeiro, dizendo
que é réu em processo criminal presidido pela autoridade coatora, de competência
do júri, por ser o suposto autor da tentativa de homicídio qualificado de  Célio
Roberto de Araújo Miguel, ocorrida em maio de 2015. Afirma, em síntese, que,
uma vez pronunciado pelo crime, o requerente compareceu à sessão plenária, em
24 de maio de 2016, ocasião em que o impetrado negou-se a tomar o depoimento
do ofendido e das testemunhas de acusação, redesignando o ato processual para o
dia 22 de junho do mesmo ano, diante da recusa da defesa em permanecer no
recinto.

Os autos, então, vieram-me conclusos para apreciação do
pedido liminar.

É o relatório. Decido.

Em  maio  de  2015,  na  comarca  de  Umbuzeiro,  Célio
Roberto de Araújo Miguel sofreu tentativa de homicídio qualificado, ao receber



vários disparos de arma de fogo que o atingiram em diferentes locais do corpo. As
suspeitas  do  delito  pesam  em  desfavor  de  Benaias  do  Rego  Pereira,  ora
impetrante,  motivo  pelo  qual  o  impetrado  contra  ele  proferiu  decisão  de
pronúncia, remetendo-o a julgamento do conselho de sentença.

No dia da sessão plenária (24 de maio de 2016), contudo,
a autoridade coaotora, atendendo ao pedido do órgão do ministério público com
ofício naquela unidade judiciária, dispensou a oitiva da vítima e das testemunhas
de  acusação,  por  entender  desnecessária  a  repetição  da  prova  em  plenário.
Inconformada com a decisão,  a  defesa fez constar  em ata  a  sua  discordância,
retirando-se do ambiente, motivo por que o julgamento restou aprazado para o dia
22 de junho de 2016.

O ponto de inflexão, porém, deve-se à determinação de
desentranhamento  de  escritura  pública  na qual  o  ofendido retratara-se de suas
declarações prestadas à polícia e à justiça reconhecendo o requerente como autor
do ilícito penal. Ora, como o ofendido seria, em princípio, inquirido em juízo na
sessão de  julgamento  (art.  201,  caput e  art.  473,  caput,  ambos  do Código de
Processo  Penal),  teria  a  oportunidade  de  apresentar  sua  versão  aos  fatos,
expectativa frustrada pela dispensa do seu depoimento em plenário. Eis aí o cerne
da questão.

Sem  embargo,  o  ato  atacado  no  mandamus  aqui
examinado – o receio de o ofendido não ser inquirido em juízo, durante a
instrução penal, na presença do conselho de sentença – é passível de habeas
corpus, sendo, pois, insusceptível tutela em sede de mandado de segurança
(ART.  5º,  LXIX  DA CF).  Isso  porque  direito  ameaçado  de  violação  diz
respeito,  em  última  análise,  à  liberdade  ambulatorial  do  acusado.  Nesse
sentido, mutatis mutandi, destaco a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE  SEGURANÇA.  NULIDADE.  MATÉRIA  PASSÍVEL  DE
IMPUGNAÇÃO POR HABEAS CORPUS.
I - Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Carta Magna, só é cabível
mandado  de  segurança  para  proteger  direito  líquido  e  certo  não
amparado por habeas corpus ou habeas data (Precedentes).
II - A via adequada para pleitear a anulação do interrogatório judicial
é o habeas corpus. E, não se observando, de plano, patente ilegalidade
no ato impugnado, inviável a concessão de writ de ofício.
Recurso desprovido.
(RMS  19.114/SP,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA
TURMA, julgado em 20/09/2005, DJ 07/11/2005, p. 312).

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  INDEFERIMENTO  DE  PROVA.
PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO.
- Em sede  de processo penal,  as provas requeridas  na fase  das
alegações escritas (CPP, art. 395),  desde  que admitidas  em direito e
pertinentes   à  materialidade   e  à  autoria   do  fato  criminoso,  não
podem ser  indeferidas   pelo  Juiz,   sob  pena   de  desrespeito   aos
princípios  da ampla  defesa  e do contraditório.
-Consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via
de  habeas-corpus  decisão  que  indefere  inquirição  de  testemunha
arrolada pela defesa pela mera circunstância de encontrar-se a mesma
residindo no exterior.
- Habeas-corpus concedido.
(HC 9.253/PB,  Rel.  Ministro  VICENTE LEAL,  SEXTA TURMA,



julgado em 07/10/1999, DJ 05/03/2001, p. 237, REPDJ 12/03/2001,
p. 176).

RECONHECENDO,  PORTANTO,  A
INADEQUAÇÃO  PROCESSUAL  DA  VIA  ELEITA,  INDEFIRO  A
PETIÇÃO  INICIAL,  NOS  TERMOS  DO  ART.  10,  CAPUT DA LEI  Nº
12.016/09.

P. I.

João Pessoa, 10 de junho de 2016.

DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS
                              RELATOR


