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PACIENTE: Cícero de Lima e Sousa

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO  POLICIAL.  APURAÇÃO  DE  SUPOSTO
CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA PRATICADO
POR  ADVOGADO  NO  EXERCÍCIO  DA  FUNÇÃO.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGADA IMUNIDADE
PROFISSIONAL  AO  AJUIZAR  REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA QUE
NÃO É ABSOLUTA. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO
DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  DEMANDA  QUE
EXIGE  ACURADO  EXAME  DE  PROVAS.
INVIABILIDADE  DA  VIA  ESTREITA  DO  HABEAS
CORPUS. ORDEM DENEGADA.

1. A via mandamental não pode ser utilizada para
afirmar se o paciente incorreu ou não para o crime,
pois  se  trata  de  uma tarefa  que  não encontrará
termo sem que haja exaustivo exame de provas, e,
por  consequência,  não pode ser  empreendida  no
âmbito  do  writ,  cuja essência e objetividade não
comportam tal expediente.

2.  “A  imunidade  profissional  do  advogado  não  é
absoluta.  Com  efeito,  o  exame  reclamado  para
averiguar  se  a  conduta  do  paciente  está
acobertada por tal imunidade refoge da análise que
é  pertinente  em  sede  de  ação  mandamental  de
habeas  corpus.  É  inviável  o  trancamento  de
inquérito policial, quando existe lastro mínimo de
autoria e materialidade.”

3. “A constatação da não participação na infração
penal “subtrair-se-á ao âmbito estreito do habeas
corpus,  sempre que a apreciação jurisdicional  de
sua  alegada  ausência  implicar  indagação
probatória,  análise  aprofundada  ou  exame
valorativo dos elementos de fato em que se apóia a
peça de acusação penal” (STF – HC 70.763 – Rel.
Min. Celso de Mello).

                                                                                  CMBF - Relator



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Habeas
Corpus, acima identificados, 

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto
do Relator. Fez sustentação oral o Bel. Claudius Augusto Lyra Ferreira Cajú.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de  habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada pelos  Béis. Claudius Augusto Lyra Ferreira Cajú (OAB/PB 5.415) e
Alberto Domingos Grisi Filho (OAB/PB 4.700), com base no art. 5°, LXVIII e
LXXVII, da Carta Federal/88 e nos arts. 647 e segs. do CPP, em favor de Cícero
de Lima e Sousa (Advogado – OAB/PB 3.149), qualificado na inicial e indiciado
pela prática, em tese, do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP1), em
face  das  supostas  vítimas  Ademir  Fernandes  de  Oliveira  Filho  (Delegado de
Polícia) e Reginaldo de Lima e Silva (Agente de Polícia Civil), alegando, para
tanto, suposta coação ilegal do MM Juízo da Comarca de Lucena/PB (fls. 2-9).

Aduzem, em síntese, os impetrantes que o paciente foi indiciado
em inquérito policial por ordem do Juízo da Comarca de Lucena/PB, que atendeu
ao pleito  do  Parquet local,  ante  a  suposta  prática  do  crime  de  denunciação
caluniosa, que entendem se tratar de um injustiça, pois o paciente, por ser
advogado, foi constituído pelo Sr. Josinaldo Silva dos Santos para representar,
criminalmente, o Delegado Ademir Fernandes de Oliveira Filho e o Agente Civil
Reginaldo de Lima e Silva, em virtude de fatos por eles praticados em desfavor
do seu cliente, os quais, segundo a representação, dizem respeito aos crimes de
abuso de autoridade, invasão de domicílio e até mesmo de ameaça.

Alegam que, após a propositura da representação, a denúncia
foi  recebida,  e  que,  ao  final  da  instrução  criminal,  os  próprios  representados
confirmaram o ocorrido como narrado na inicial,  embora  amenizando o modo
como transcorreu a “operação policial”, eis que exerceram a autodefesa para não
incidir na autoacusação, conquanto a MM Juíza, acolhendo o pleito ministerial,
decidiu absolver os réus, a teor do art. 386, III, do CPP, sendo que, mesmo assim,
“reconheceu que o fato ocorreu, porém entendeu não constituir ilícito penal”.

Por conta disso, apontam que o aludido posicionamento da
sentença diverge do elemento subjetivo do tipo penal exigido para caracterizar a
denunciação caluniosa, que é o dolo, ou seja, que o denunciante relate fato que
não ocorreu ou que não seja o representado o seu autor.

1 Art.  339.  Dar  causa à instauração de investigação policial,  de processo judicial,  instauração de investigação administrativa,
inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente: (Redação dada
pela Lei nº 10.028, de 2000)

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.
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A  isso,  acrescentam não  existir  justa  causa  para  instaurar
inquérito em face do paciente, visto que este, na representação criminal, exerceu
sua  atividade  como profissional  do  direito  (Advogado),  já  que  foi  constituído,
legalmente,  através  de  procuração  ad  juditia outorgada  pelo  representante
Josinaldo. Em razão desse mister, defendem que lhe é dado peticionar em nome do
cliente  e  tecer  as  considerações  necessárias  ao  amplo  acesso  à  justiça,  não
podendo  ser  responsabilizado  penalmente,  até  porque,  à  luz  do  art.  133  da
CF/1988, “o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável
por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.

Suscitam,  além  disso,  que  quem  deve  responder  pela
denunciação caluniosa não é o advogado subscritor da representação, mas, sim,
o representante, caso o fato não tenha realmente ocorrido, motivo pelo qual,
diante dos arrazoados acima, pleiteiam o trancamento do procedimento policial
e o seu arquivamento, em decorrência da falta de justa causa.

Por fim, requerem a concessão de liminar para suspender, de
imediato, o inquérito policial, até o julgamento do presente writ.

Com a inicial, colacionou a documentação de fls. 10-146.

Nas informações solicitadas (fls. 154 e 155-156), a autoridade
coatora comunicou que o paciente representou, criminalmente, na qualidade de
advogado,  por  abuso  de  autoridade  e  por  invasão  de  propriedade,  contra  o
Delegado e um Agente Policial da cidade de Lucena/PB, e que o processo tramitou
no JeCrim, e por não ter havido aceitação de transação penal pelos representados,
estes foram denunciados, tendo o MP, nas alegações finais, requerido a absolvição
dos réus e o envio de cópias do feito para instauração de inquérito por denunciação
caluniosa em face do paciente e do autor da representação.

Noticiou, outrossim, que foi proferida sentença absolutória com
base no art.  386, III,  do CPP,  oportunidade em que foi  deferido o pedido de
extração de cópias para instauração de inquérito para apurar possível delito do art.
339 do CP, esclarecendo, também, que o inquérito foi instaurado, por portaria, em
outubro de 2012, encontrando-se, atualmente, com vista para o Ministério Público.

Liminar indeferida às fls. 158/158v-159/159v.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, no
Parecer de fls. 161-166, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO
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Conforme relatado, os impetrantes sustentam não existir justa
causa para instauração de inquérito policial em face do paciente, pois este, na
condição de advogado, apenas cumpriu com o seu mister de promover a defesa
dos interesses de um cliente, que lhe contratou para representar, criminalmente, o
Delegado e  um Agente  Civil  da  Cidade de Lucena/PB,  os  quais  vieram a ser
absolvidos. Diante disso, entendem que o resultado da equivocada sentença não é
motivo para que o paciente seja indiciado por denunciação caluniosa, até porque
exerceu sua função a teor art. 133 da Carta Magna e não houve dolo de sua parte,
requerendo, assim, o trancamento do inquérito policial e o seu arquivamento.

Analisando os fundamentos da impetração, cujo pleito aduz
que o paciente não cometeu o ilícito penal a que diz ser injustamente indiciado
(art.  339  do  CP  –  denunciação  caluniosa),  requerendo,  por  conseguinte,  o
trancamento do inquérito policial, por falta de justa causa para sua instauração,
percebe-se, de logo, que melhor sorte não lhe assiste.

É  de  sabença  elementar  que,  na  via  estreita  do  habeas
corpus, em face de sua natureza, não é possível o confronto e a valoração de
provas (RT 527/355).

O crime tipificado no art. 339 do Código Penal reza:

“Art. 339. Dar causa à instauração de investigação
policial,  de  processo  judicial,  instauração  de
investigação administrativa, inquérito civil ou ação
de  improbidade  administrativa  contra  alguém,
imputando-lhe  crime  de  que  o  sabe  inocente:
(Redação dada pela Lei nº 10.028, de 2000)

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.”

Nos argumentos expostos no presente  writ, observa-se que
os seus fundamentos militam sobre o próprio mérito da causa a ensejar uma
possível ação penal. Portanto, dizer que o paciente concorreu ou não para o
crime é tarefa que não encontrará termo sem que haja exaustivo exame de
provas, aliado ao fato de que a discutida imunidade profissional do advogado
não é um todo absoluto para isenção de qualquer tipo de responsabilidade.

Por  tal  motivo,  dita  pretensão de trancamento do inquérito
policial não pode ser empreendida neste estreito âmbito mandamental, que, por
sua essência e objeto, não comporta tal expediente.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o paciente, na condição
de advogado contratado pelo Sr. Josinaldo Silva dos Santos, teria agido com este
em suposto conluio ao representar, administrativa e criminalmente, o Delegado
Ademir Fernandes de Oliveira Filho e o Agente Reginaldo de Lima e Silva, ambos
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oficiantes na Cidade de Lucena/PB.

Isto porque,  segundo os documentos acostados,  o  referido
Delegado  de  Lucena/PB  teria  recebido  uma  solicitação  do  Delegado  de  Rio
Tinto/PB, no sentido de diligenciar nas áreas da Fazenda Miriri, que faz parte da
circunscrição do Município  de Lucena/PB,  diante das notícias  de que estavam
sendo retiradas, de forma irregular, areias daquelas terras.

Por conta disso, os Agentes Reginaldo e Valdir foram acionados
a  se  dirigirem até  o  local  indicado  para  as  devidas  averiguações,  quando  se
depararam com a retirada de areia da maneira como comunicada, tendo ambos
conduzido o motorista e os trabalhadores, juntamente com o caminhão carregado
de areia pertencente ao constituinte do paciente, até a delegacia.

Depois  de  se  inteirar  melhor  dos  fatos,  o  Delegado  de
Lucena/PB resolveu nada instaurar contra o Sr. Josinaldo Silva dos Santos e, ainda,
liberou a todos (motorista e demais trabalhadores), inclusive, o caminhão, por
compreender que estava em andamento o processo de licença para o transporte de
areia na região da Fazenda Miriri.

Acontece que, depois de quinze dias, o referido veículo foi, mais
uma vez, interceptado com a mesma carga de areia pelos agentes civis e conduzido,
imediatamente, à delegacia, onde ficou apreendido com o aludido material.

Logo em seguida,  sucessivas  ligações  foram realizadas,  em
tese,  pelo paciente ao Delegado para que liberasse o caminhão e não fizesse
nenhum procedimento contra seu constituinte, o que não foi aceito. E, após alguns
dias, o mencionado Delegado recebeu o telefonema de seu superior hierárquico,
informando que o paciente estava em sua frente com duas representações contra
sua pessoa, uma criminal e outra administrativa.

Sobre isso, o Delegado em questão afirmou, no interrogatório
da ação penal decorrente da cogitada representação (fls. 59-60), o seguinte:

“[...] que na segunda-feira recebeu nova ligação,
desta  feita  do  seu  superior  hierárquico  imediato,
informando  que  o  Dr.  Cícero  Lima  estava  a  sua
frente com duas representações contra a pessoa do
interrogado  e  do  seu  agente  Reginaldo,  uma
criminal  e  outra  administrativa;  que  as  mesmas
não  prosseguiriam  se,  por  acaso,  o  interrogado
deixasse de fazer os procedimentos devidos, bem
como  se  liberasse  o  caminhão;  que  esclarece  o
interrogado que o seu superior hierárquico apenas
transmitia a proposta do advogado”.

Habeas Corpus n° 2010745-26.2014.815.0000                                CMBF - Relator                 5/9



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Concluída  a  instrução  criminal  daquela  ação  penal,  a  MM
Juíza acolheu o pedido contido nas alegações finais do  Parquet, quando decidiu
absolver os representados, a teor do art. 386, III, do CPP, e, no mesmo ato,
determinou  a  extração  de  cópia  do  feito  para  instauração  de  inquérito  por
denunciação caluniosa em face do paciente e do seu constituinte.

De fato, ao perlustrar este fólio mandamental, nota-se que o
constituinte do paciente teve seu caminhão apreendido com carga de areia em
provável transporte irregular. De outra banda, por entender que não existiam
provas concretas de que os investigadores tenham agido de forma abusiva ao
apreender o caminhão, o magistrada absolveu o delegado e o seu agente civil,
bem como pressentiu que o paciente e o seu constituinte agiram com má-fé ao
representá-los  criminalmente,  quando determinou a  instauração  de inquérito
para apurar possível denunciação caluniosa.

Ora, instar dizer que a imunidade profissional prevista para o
advogado, nos termos do art. 133 da Constituição Federal/1988 e do art. 7°, §
2°, da Lei n° 8.906/1994, não pode ser considerada absoluta, ou seja, não lhe
confere poderes para extrapolar o exercício do seu mister, de modo que não o
isenta de qualquer responsabilidade quando atua com excesso.

Como uma luva, vejamos a jurisprudência:

“A  imunidade  profissional  do  advogado  não  é
absoluta.  Com  efeito,  o  exame  reclamado  para
averiguar se a conduta do paciente está acobertada
por  tal  imunidade  refoge  da  análise  que  é
pertinente  em  sede  de  ação  mandamental  de
habeas  corpus.  -  É  inviável  o  trancamento  de
inquérito policial, quando existe lastro mínimo de
autoria e materialidade.” (TJSC - HC 2014.014150-
5  -  Rel.  Des.  Carlos  Alberto  Civinski  -  DJSC
09/04/2014, pág. 647)

“Com  efeito,  a  imunidade  profissional  outorgada
aos  advogados  pelo  art.  133,  da  Constituição
Federal, e art. artigo 7º, § 2º, da Lei nº 8906/94,
não  é  absoluta,  não  isentando  o  causídico  de
responsabilidade quando atua com excesso, o que
se  verificou  no  presente  caso.”  (TJMT  -  RCIn
4926/2008 - Relª Desª Maria Aparecida Ribeiro -
DJMT 23/04/2009, pág. 47)

“A  imunidade  do  advogado,  no  exercício  de  sua
profissão, é relativa, está condicionada aos limites
da Lei (art. 133/CF). A participação do defendente
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nos  supostos  atos  criminosos  não  poderia  ser
afastada,  simplesmente,  pela  imunidade
profissional,  que não é absoluta. Ademais,  faz-se
necessário  o  acurado  exame  dos  elementos
probatórios  destinados  à  apuração  da  efetiva
participação  do  defendente  na  suposta  fraude,  a
ser  feita  na fase da instrução criminal.”  (TJMG -
PCO 1.0000.08.470651-4/0001 - Relª Desª Maria
Celeste Porto - DJEMG 15/12/2008)

Por conseguinte, basta espreitar que a impetração, ao dispor
que o paciente não cometeu o crime sob debate e que não existem indícios de
provas  da  autoria  e  materialidade  delitivas,  demonstra,  de  logo,  que  seus
argumentos dizem respeito à narrativa fática e à base jurídica, bem como aos
meios probatórios. Portanto, não se pode, nesta via, constatar a ausência de
responsabilidade do paciente sobre o suposto evento criminoso acima narrado.

Sobre o tema, veja-se a mais festejada lição jurisprudencial:

“O  remédio  jurídico-processual  do  habeas  corpus
revela-se  incompatível  com  a  pretendida
comprovação da alegada atipicidade da conduta do
agente, eis que o exame dessa postulação envolve,
necessariamente,  a  análise  aprofundada  da  prova
penal, insuscetível de apreciação na via estreita do
writ constitucional.” (STF - HC 73.449-9/RS - Rel. Min.
Celso de Mello - DJU 07.02.1997 - RT, 593/459).

“Embora seja possível, através de habeas corpus, o
trancamento da ação penal se mostra inteiramente
descabida,  seja  por  não  configurar  os  fatos
qualquer  crime,  seja  pela  pronta  inquestionável
evidência da não participação do paciente no ilícito,
é  de  denegar-se  o  writ  impetrado  com  aquele
objetivo  se  a  denúncia  descreve  fatos  que
constituem  crime  em  tese  e  a  inocência  do
denunciado somente poderá ser reconhecida após
a  realização  de  provas  a  serem  produzidas  na
instrução.” (RT - 593/459).

Dessarte,  é  deveras  prematuro,  no limitado  alcance  deste
remédio  heróico,  antecipar  a  análise  probatória,  a  fim  de  aquilatar-se  a
evidência  ou  não  da  responsabilidade  do  paciente  no  fato  havido  como
delituoso, apenas com base na sua imunidade profissional, ainda que a evolução
da  prova  examinada  se  mostre,  ao  final,  favorável  à  tese  levantada,  não
implicando,  com  isso,  a  responsabilização  objetiva  do  indiciado,  tampouco
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ausência de justa causa na manutenção do inquérito policial.

Caso contrário, estar-se-ia a transmudar o habeas corpus em
verdadeiro instrumento processual penal para lograr-se sentença de absolvição
sumária, com incursão na seara da investigação probatória complexa, o que é,
decerto, inadmissível e bastante precoce no campo limitado do mandamus.

Prudente, logo, aguardar-se o término do inquérito policial.

Sobre o assunto, vale se debruçar no bem lançado parecer
da  douta  Procuradoria  de  Justiça  (fls.  161-166),  da  lavra  da  eminente
Procurador de Justiça José Roseno Neto, o qual adoto, com a devida licença,
como razões de decidir, por haver exposto, detalhadamente, todos os pontos
jurídicos referentes à matéria aqui discutida, quando opinou pela denegação da
ordem, por entender ser incabível o trancamento do inquérito policial em sede
de habeas corpus, sob o argumento de falta de justa causa, ante a ausência de
indícios de autoria e materialidade delitiva.

Por outro lado, é de ser reconhecer, ainda, que o writ é uma
ação constitucional destinada a proteger o direito deambulatório do cidadão,
quando experimenta ameaça ou efetiva coação ilegal ou por abuso de poder.
Desse modo, o trancamento da ação penal por esta via estreita é medida de
exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca e
sem a necessidade de valoração probatória, a inexistência de autoria por parte
do indiciado e a atipicidade da conduta.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

“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  ocorre  na
hipótese. 4. Impedir o estado, antecipadamente, de
exercer a função jurisdicional, coibindo-o de sequer
realizar o levantamento dos elementos de prova para
a  verificação  da  verdade  dos  fatos,  constitui
possibilidade  de  extrema  excepcionalidade,  não
evidenciada  na  espécie,  tornando-se,  pois,
prematuro o trancamento da ação penal instaurada.
5. Recurso desprovido.” (STJ - RHC 42.029/RJ – 5T -
Relª Minª Laurita Vaz - DJE 02/09/2014).

“Ademais, o trancamento de inquérito policial ou de
ação penal  em sede de habeas corpus é medida
excepcional,  só  admitida  quando  restar  provada,
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inequivocamente,  sem  a  necessidade  de  exame
valorativo  do  conjunto  fático-probatório,  a
atipicidade  da  conduta,  a  ocorrência  de  causa
extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito.  3. No caso dos autos, para se aferir  se o
recorrente  teria  praticado  algum  ato  ilícito  seria
necessário  o  revolvimento  de  matéria  fático-
probatória,  providência  própria  da  análise  do
mérito  da  acusação,  vedada  na  via  eleita.  4.
Recurso improvido. (STJ - RHC 44.841/SP – 5T -
Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 27/08/2014)

“O  trancamento  da  ação  penal  e  do  inquérito
policial, a título de falta de justa causa, somente é
viável diante da inexistência de suporte probatório
mínimo.  Inocorrência.  3.  Inexistência  de
constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (TJRS -
HC  234197-02.2014.8.21.7000  -  Rel.  Des.  Júlio
Cesar Finger - J. 20/08/2014 - DJERS 29/08/2014)

Ante o exposto, em total consonância com Parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem mandamental.

É o meu voto. 

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás de
Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando, além de
mim, Relator, o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Paulo Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João
Pessoa, aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 2014.

João Pessoa, 17 de setembro de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                      -Relator-                      -Relator-
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