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HABEAS  CORPUS.  LATROCÍNIO.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  TRÂNSITO  EM  JULGADO.
ALEGAÇÃO  DE  NULIDADES.  PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DE AGRAVANTES
APLICADAS.  VIA INADEQUADA.  MANDAMUS
COMO  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
FLAGRANTE  ILEGALIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT.

Bem se sabe que o habeas corpus não pode ser
utilizado como substitutivo de recurso. Em termos
gerais,  o  pedido  sequer  deverá  ser  conhecido
quando apresentado com este intuito,  admitindo-
se apenas casos de flagrante ilegalidade, quando
poderá ser a ordem concedida de ofício.

Ainda que possível a análise da matéria própria
de  recurso,  através  de  remédio  heroico,  os
Tribunais  Superiores  entendem  que,  para  o
reconhecimento de nulidade (ainda que de caráter
absoluto)  necessita-se  da  demonstração  do
prejuízo suportado.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em   NÃO  CONHECER  DA  ORDEM,NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO
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Trata-se de  habeas corpus impetrado pelos Bacharéis  Antônio

Vinícius  Santos e  João  Alves  Júnior  em  favor  de  Gustavo  Santos

apontando como autoridade coatora o juízo de direito da 1ª Vara Criminal de

Campina Grande.

Alegam,  em suma,  a  existência  de  diversas irregularidades  no

trâmite  da  ação  penal,  a  ensejar  a  necessidade  de  reconhecimento  de

nulidade, precisamente (a) realização de interrogatório do réu sem a presença

de  advogada  constituída,  (b)  defesa  do  paciente  ter  sido  patrocinada  pela

mesma Defensoria Pública nomeada para codenunciado, em típico conflito de

defesa e (c) apresentação da defesa prévia 06 (seis) dias antes da realização

do interrogatório.

De forma subsidiária, em caso de não acolhimento das nulidades,

sustentam que deveriam ser afastadas as agravantes de impossibilidade de

defesa da vítima e a prática de crime em face de maior de 60 (sessenta) anos.

Instruem o pedido com documentos (fls. 13/362).

Ao prestar as informações solicitadas (fls. 370/372), devidamente

acompanhada de diversos apontamentos (fls. 373/430), a autoridade apontada

como  coatora  faz  um  breve  relato  dos  atos  processuais  praticados  na

respectiva ação penal. 

Comunica,  ainda,  que,  nas alegações finais  apresentadas pela

defesa do paciente,  não foi  suscitada qualquer  nulidade.  Acrescenta  que o

paciente foi  intimado pessoalmente da sentença condenatória,  bem como a

advogada   habilitada,  através  do  Diário  da  Justiça,  mas  que  não  houve

interposição de recurso.

Desembargador João Benedito da Silva
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A Procuradoria de Justiça (fls. 433/436) opina pela denegação da

ordem. Argumenta que não há demonstração de constrangimento ilegal, posto

não haver prejuízos, mesmo porque foi assistido por advogados, bem como por

não ter levantado, no momento oportuno, quaisquer das nulidades suscitadas

através do pedido de mandamus.

Destaca,  também,  a  inexistência  de  constrangimento  ilegal  no

tocante ao pleito subsidiário de redimensionamento da pena, após o decote de

agravantes  reconhecidas  no  édito  condenatório.  Fundamenta,  pois,  não

estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de ordem.

É o relatório.

VOTO

Através do presente pedido de  writ,  aventam irregularidades no

trâmite  da  ação  penal,  a  ensejar  a  necessidade  de  reconhecimento  de

nulidade, precisamente (a) realização de interrogatório do réu sem a presença

de  advogada  constituída,  (b)  defesa  do  paciente  ter  sido  patrocinada  pela

mesma Defensoria Pública nomeada para codenunciado, em típico conflito de

defesa e (c) apresentação da defesa prévia 06 (seis) dias antes da realização

do interrogatório.

Caso  não  acolhidas  as  nulidades  apontas,  buscam  o

redimensionamento da pena, após afastadas as agravantes de impossibilidade

de defesa da vítima e a prática de crime em face de maior de 60 (sessenta)

anos.

Pois  bem.  Bem  se  sabe  que  o  habeas  corpus não  pode  ser

utilizado  como  substitutivo  de  recurso.  Em termos  gerais,  o  pedido  sequer

deverá ser conhecido quando apresentado com este intuito. Entretanto, admite-
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se que, em casos de flagrante ilegalidade, poderá a ordem ser concedida de

ofício. 

A partir  da  leitura  dos  argumentos delineados,  tem-se  que,  de

fato, os impetrantes suscitam matérias que deveriam ter sido levantadas em

eventuais  alegações  finais,  ou,  ainda,  em  sede  de  recurso  de  apelação,

precisamente nulidades  e discussão a respeito de agravantes.

No  entanto,  sem  que  tivesse  manejado  recurso  adequado,  a

sentença  transitou  em  julgado  para  o  paciente  em  08/11/2005  (fl.  267)  e,

somente agora, após decorridos quase 09 (nove) anos, busca a discussão da

matéria aventada.

Como já pontuado, a análise do writ, como substitutivo de recurso

específico,  somente  é  possível  quando  flagrante  a  ilegalidade,  o  que  não

ocorre  nos  autos.  Isso  porque,  segundo  as  informações  fornecidas  pela

autoridade  apontada  como coatora,  a  ação  penal  seguiu  o  trâmite  regular,

sempre com as devidas intimações para a prática dos atos processuais, o que

pode ser corroborado através dos apontamentos colacionados aos autos.

Depois,  ainda  que  possível  a  análise  da  matéria  própria  de

recurso, através de remédio heroico, os Tribunais Superiores entendem que,

para o reconhecimento de nulidade (ainda que de caráter absoluto) necessita-

se da demonstração do prejuízo suportado, o que não foi comprovado:

RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  PENAL  E
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
TENTATIVA DE  HOMICÍDIO.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
AUSÊNCIA  DA  OITIVA  DE  TESTEMUNHAS
IMPRESCINDÍVEIS  PARA  A  DEFESA.
IMPRESCINDIBILIDADE  NÃO  VERIFICADA.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  461,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  PENAL.  ORIENTAÇÃO  DA  SÚMULA
523, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEITURA
PELA ACUSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE ANULOU O
JÚRI REALIZADO ANTERIORMENTE. ARGUMENTO
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DE  AUTORIDADE.  INOCORRÊNCIA.  MENÇÃO  EM
PLENÁRIO SOBRE O SILÊNCIO DO ACUSADO AO
SER  INTERROGADO.  PLEITO  DE  NULIDADE  DO
JÚRI.  PREJUÍZO  NÃO  DEMONSTRADO.
INOCORRÊNCIA  DE  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
PLENITUDE DE DEFESA.  INTELIGÊNCIA DO  ART.
478,  I  E  II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1.  Segundo  a  Súmula  523,  do  Supremo  Tribunal
Federal, "no processo penal, a falta de defesa constitui
nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará
se houver prova de prejuízo para o réu." 
2. O texto do art.  478 deve ser analisado em cotejo
com o art.  480,  do Código de Processo Penal,  que
possibilita  aos  jurados  e  às  partes  "a  qualquer
momento e por intermédio do juiz presidente, pedir ao
orador que indique a folha dos autos onde se encontra
a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos
jurados  solicitar-lhe,  pelo  mesmo  meio,  o
esclarecimento de fato por ele alegado". E o art. 480, §
3º,  acrescenta  que:  "os  jurados,  nesta  fase  do
procedimento,  terão  acesso  aos  autos  e  aos
instrumentos  do  crime  se  solicitarem  ao  juiz
presidente." Portanto, não há ilegalidade na leitura do
acórdão que julgou a apelação porque é permitida a
leitura de documentos em Plenário pelas partes, desde
que a menção de tais peças processuais não seja feita
como  argumento  de  autoridade,  em  prejuízo  do
acusado.
3. O texto da lei é claro ao proibir a menção ao silêncio
do acusado "em seu prejuízo" (art. 478, II, do Código
de  Processo  Penal).  Não  se  vislumbra  prejuízo  na
simples menção ao silêncio do réu, sem a exploração
do tema em Plenário, conforme consignado na ata de
julgamento.
4.  "A Suprema  Corte  possui  precedentes  no
sentido de que "a demonstração de prejuízo, a teor
do  art.  563  do  CPP,  é  essencial  à  alegação  de
nulidade,  seja  ela  relativa  ou  absoluta"  (HC
85.155/SP,  Segunda  Turma,  de  relatoria  da  Ministra
Ellen  Gracie,  DJ  de  15/4/05).  7. A  declaração  de
nulidade  no  direito  penal  não  prescinde  da
demonstração  do  efetivo  prejuízo  para  a  defesa,
consoante  dispõe  o  art.  563  do  Código  de
Processo  Penal,  o  que  importa  dizer  que  a
desobediência  às  formalidades  estabelecidas  na
legislação processual  somente poderá implicar  o
reconhecimento da invalidade do ato quando a sua
finalidade  estiver  comprometida  em  virtude  do
vício  verificado"  (RHC  114739/PA,  Rel.  Min.  DIAS
TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em  30/10/2012,
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DJE 10/12/2012).
5.  Recurso  especial  não  provido.  (STJ.  REsp
1321276/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
TURMA,  julgado  em  05/08/2014,  DJe  15/08/2014)
(SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

Em outras palavras,   atentando-se para o fato de que,  através

deste habeas corpus, busca o impetrante discutir matéria que deveria ter sido

alegada em sede de recurso (sejam as nulidades, seja a dosimetria da pena), e

não havendo evidências suficientes de flagrante ilegalidade, sequer poderá ser

o presente mandamus conhecido.

Destaque-se que, caso queira questionar estas mesmas matérias,

o  ordenamento  jurídico  dispõe  de  mecanismo próprio,  qual  seja,  a  revisão

criminal, que poderá ser apresentada a qualquer momento.

Ante o exposto, não conheço o pedido de habeas corpus.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,   o Exmo. Sr.  Des. Arnóbio Alves

Teodósio. Participou do julgamento, além do Relator,  o Exmo. Des. Luiz Silvio

Ramalho Júnior.  Ausente,  justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Joás de Brito

Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e   o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos

Martins Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.José Roseno Neto,

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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