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A C Ó R D Ã O 

HABEAS  CORPUS  Nº  2009617-68.2014.815.0000  –  5ª  Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
IMPETRANTES: Gabriel de Freitas Queiroz (OAB/SP Nº 315.576) e João
Victor Esteves Meirelles (OAB/SP nº 318.422)
PACIENTE: Gustavo Cabral de Vasconcelos

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA
DIREÇÃO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR  E  COM
CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA
INFLUÊNCIA  DE  ÁLCOOL.  PLEITO  PELO
SOBRESTAMENTO  LIMINAR  DA  TRAMITAÇÃO
DO  PROCESSO  E  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO
PENAL.  AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA
DA  DENÚNCIA.  PEDIDO  INSUBSISTENTE.
PLEITO ALTERNATIVO PARA ORDENAÇÃO DA
PRODUÇÃO  DE  PROVAS.  ALEGAÇÃO  DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.  INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal, pela via do
habeas corpus, só é admissível quando atípica
a conduta,  ou ocorrer causa de extinção da
punibilidade,  ou não houver,  sequer,  indícios
da participação do agente.

2.  Evidenciado  que  a  denúncia  atendeu aos
requisitos  do  art.  41  do  CPP,  por  haver
qualificado  o  réu  e  identificado  as  vítimas,
expondo como se deu o fato criminoso, com
suas  circunstâncias,  além  de  classificar  o
crime e oferecer o rol de testemunhas, afasta-
se  a  alegação  de  incongruência  da  peça
acusatória.

3.  Não  configura  cerceamento  de  defesa  o
indeferimento  de  pedido  para  realização  de
diligências  quando  estas  não  forem
imprescindíveis para o processo.

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
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mandamental, em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça.

Relatório

Trata-se de ordem de  habeas corpus,  com pedido de
liminar, impetrada pelos advogados Gabriel de Freitas Queiroz e João
Victor Esteves Meirelles, em favor de Gustavo Cabral de Vasconcelos,
qualificado inicialmente, alegando, para tanto, suposto constrangimento
ilegal proveniente do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campina
Grande/PB (fls. 02/20).

Narra a inicial do  mandamus que no dia 21/06/2013,
no KM 120 da rodovia BR 104, por volta das 22h50, no município de
Campina  Grande,  o  paciente  dirigia  uma  caminhonete  Mitsubishi,
modelo  L200 e,  ao fazer  uma conversão  no  único  local  permitido e
iluminado  da  rodovia,  foi  atingido  em  alta  velocidade  por  uma
motocicleta Honda, modelo Hornet, 600 cilindradas, que teoricamente
era conduzida pelo Sr. Niedson Gutemberg Nascimento Bezerra Rocha,
acompanhado pelo Sr. José Gustavo Pereira Câmara (garupa), os quais
faleceram.

Aduz  também  que  após  o  ocorrido,  quando  da
abordagem pelo policial rodoviário federal,  condutor do flagrante, Sr.
Aristótenes  Vilar,  este  supostamente  verificou  que  o  paciente
apresentava  sinais  de  embriaguez,  atestando  tal  fato  após  Gustavo
exercer seu direito de negar-se à realização de exame com etilômetro.

Consta ainda da inicial que, encerradas as diligências
preliminares, o paciente foi preso em flagrante, sob as acusações de
duplo homicídio doloso e embriaguez ao volante, medida prisional que,
posteriormente,  veio  a  ser  revogada  pelo  juízo  competente,  sob  a
alegação da ausência dos requisitos essenciais da prisão preventiva.

Posteriormente,  o d.  Promotor  considerou inexistirem
elementos  fáticos  para  a  configuração  do  dolo,  pugnando  pela
desclassificação do duplo homicídio na modalidade dolosa para culposa,
motivo  pelo  qual  os  autos  foram,  após  decisão  do  magistrado
competente, remetidos ao juízo comum.

Argumentam os impetrantes que o órgão ministerial,
de forma genérica, ofereceu exordial acusatória em face do paciente
pela suposta prática do crime de duplo homicídio culposo na direção de
veículo automotor em concurso com o delito de embriaguez ao volante,
sendo a denúncia recebida em 22/10/2013, e determinada a citação do
acusado para apresentar sua defesa quanto aos fatos expostos.
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A defesa apresentou resposta a acusação, oportunidade
em que, segundo alegam os impetrantes, foi demonstrada a inépcia da
denúncia, com base na ausência de descrição da conduta, requerendo,
no caso de desconsideração do pedido de rejeição da inicial, a produção
de  diversas  provas,  testemunhais  e  periciais,  essenciais  para  a
elucidação dos fatos,  pedidos estes indeferidos pelo julgador,  sendo,
posteriormente,  reiterados,  porém  novamente  rejeitados,  o  que
configuraria  cerceamento  de  defesa,  com  ofensa  aos  princípios  da
ampla defesa e do contraditório, razão pela qual requerem a concessão
da  medida  liminar,  para  suspender  todos  os  atos  processuais  até  o
julgamento do presente writ, bem como, o trancamento da ação penal,
ou,  alternativamente,  que  seja  ordenada  a  produção  das  provas
requeridas pela defesa.

Solicitadas  as  informações  de  praxe,  estas  foram
devidamente prestadas (fls. 190/191), informando a magistrada que:

“(…)  O  acusado,  ora  paciente,  está  sendo
processado  perante  este  juízo,  com  a
denúncia  recebida  em  22  de  outubro  de
2013, tendo o réu apresentado a sua defesa
escrita em 19 de março do corrente ano, e
atualmente,  encontrando-se  o  processo
aguardando  a  realização  da  audiência  de
instrução e julgamento designada para o dia
01 de outubro do ano andante.
A  denúncia  ofertada  descreve  a  conduta
delitiva,  bem  como  as  circunstâncias
elementares do fato delituoso, atendendo as
exigências do art. 41 do digesto processual.
Acrescento  que,  no  entender  desta
magistrada,  no  caso  em  questão  não  se
vislumbra inépcia da denúncia, haja vista a
mesma  ter  retratado  de  forma  clara  e
concisa  a  exposição  fática,  com  todas  as
suas  circunstâncias,  qualificação  do
acusado,  classificação  do  crime,  e  rol  de
testemunhas,  ensejando  com  isso  ampla
defesa ao acusado.”

Liminar indeferida às fls. 193/194.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça, no Parecer de fls. 196/197, opinou pela denegação da ordem.
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É o relatório.
VOTO

O presente writ tem por escopo o trancamento da ação
penal que tramita perante a 5ª vara Criminal da Comarca de Campina
Grande/PB, em face do paciente.

Com relação  a  análise  do  fundamento,  temos que  a
ordem de  habeas  corpus,  objetivando trancar  a ação  penal,  deve-se
restringir a casos excepcionais, de extrema ilegalidade, não percebidas
no caso em tela.

O trancamento da ação penal, a título de falta de justa
causa,  somente  pode  acontecer  quando  a  denúncia  não  descrever
conduta caracterizadora de crime em tese ou na total impossibilidade da
pretensão punitiva.

Nesse sentido:

96275039  -  HABEAS  CORPUS.  Homicídio
Culposo  Alega  constrangimento  ilegal  em
razão da inépcia da denúncia, vez que não
houve  a  descrição  concreta  da  conduta
praticada  pelo  paciente  que  decorreria  de
imperícia, pleiteando o trancamento da ação
penal  INADMISSIBILIDADE  Na  hipótese  há
indícios de autoria e materialidade idôneos,
não havendo justa causa para o trancamento
da ação  penal.  Ademais,  inviável  a  análise
aprofundada de provas, pela via estreita do
writ.  A  denúncia  narra  adequadamente  os
fatos,  permitindo  a  apresentação  de ampla
defesa,  em consonância com o disposto no
artigo 41 do CPP. Ordem denegada. (TJSP;
HC  2031792-50.2014.8.26.0000;  Ac.
7608056;  São  Paulo;  Décima  Segunda
Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Paulo
Rossi; Julg. 28/05/2014; DJESP 25/06/2014)

84008229 - HABEAS CORPUS. Trancamento
da ação penal. Homicídio tentado. Alegação
de  inépcia  da  denúncia.  Inexistência.
Denegação  da  ordem.  (STJ;  HC  297.899;
Proc.  2014/0156754-0;  TO;  Quinta  Turma;
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Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 26/08/2014)
    
60059171  -  CONSTITUCIONAL  E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
56  DA  LEI  9.605/98.  PRETENSO
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO
DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, ATIPICIDADE DA
CONDUTA E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O
PROSSEGUIMENTO  DA  AÇÃO  PENAL.
INOCORRÊNCIA.  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS  DO  ART.  41  DO  CPP.
SUBSUNÇÃO  DAS  CONDUTAS  PRATICADAS
AO TIPO PENAL. VÍNCULO DOS AGENTES AO
DELITO IMPUTADO E INDÍCIOS DE AUTORIA
E  MATERIALIDADE  DO  CRIME.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADO.  ORDEM  CONHECIDA  E
DENEGADA  EM  CONSONÂNCIA  COM  O
PARECER  DA  10ª  PROCURADORIA  DE
JUSTIÇA  EM  SUBSTITUIÇÃO  A  9ª
PROCURADORIA  DE  JUSTIÇA.  1.  O  uso  de
habeas  corpus  para  trancamento  da  ação
penal  por  falta  de  justa  causa  somente  é
possível quando se constata, prima facie, a
atipicidade da conduta, a incidência de causa
de  exclusão  de  culpabilidade,  ou  ainda  a
ausência de indícios de autoria ou prova da
materialidade  do  delito,  hipóteses
inocorrentes  na  espécie.  2  precedentes  do
STF (hc 110315/rj, Rel. Min. Teori zavascki,
j.  Em  20/08/2013,  segunda  turma,  dje
04/09/2013  e  RHC  95958/pi,  Rel.  Min.
Ricardo  Lewandowski,  primeira  turma,  dje
04/09/2009), do STJ (hc 196245 / ES, Rel.
Min.  Laurita  vaz,  j.  Em  20/08/2013,  t5.
Quinta  turma,  dje  27/08/2013  e  HC
157560 / SP, Rel. Min. Sebastião reis Júnior,
j.  Em  15/08/2013,  t6.  Sexta  turma,  dje
28/08/2013) e do TJRN (habeas corpus com
liminar  nº  2013.012485-0,  relatora
desembargadora Maria zeneide bezerra, data
do julgamento 22/08/2013) (habeas corpus
com  liminar  nº  2014.002533-5,câmara
criminal,  relator  desembargador  glauber
rêgo, data de julgamento: 18/03/2014) (hc
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com  liminar  nº  2013.009218-2,  câmara
criminal, Rel. Desembargador Virgílio Macêdo
Jr.,  j.  02.07.2013).4.  Ordem  denegada.
(TJRN; HC 2014.011647-8; Mossoró; Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Gilson  Barbosa;  DJRN
29/07/2014)
 

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

Caso  contrário,  estar-se-ia  a  transmudar  o  habeas
corpus em  verdadeiro  instrumento  processual  penal  para  se  lograr
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  da  instrução
criminal e a sentença final  a ser prolatada pela autoridade apontada
como coatora, evitando-se, assim, a supressão de uma instância.

Quanto  ao  pleito  alternativo  para  ordenação  de
produção de provas requeridas pela defesa, verifica-se que se referem
àquelas indicadas na petição cuja cópia foi juntada às fls. 168/178 dos
presentes autos, entre as quais: 1. elaboração de perícia técnica nos
veículos envolvidos, bem como no local do acidente; 2. elaboração de
laudo  pericial  indireto  dos  laudos  tanatoscópicos  juntados  aos  autos
para dirimir controvérsias sobre a origem das lesões que causaram o
falecimento das vítimas; 3.  expedição de ofício  ao órgão de trânsito
local  para  que  forneça  imagens  dos  radares  próximos  ao  local  do
acidente;  4.  expedição de ofício  ao órgão de trânsito  local  para que
informe  quantas  penalidades  (multas)  constam  do  prontuário  das
vítimas e também no registro da motocicleta;  5.  expedição de ofício
ordenando a entrega das filmagens efetuadas no dia do acidente pelas
câmeras  instaladas  no  posto  de gasolina  e  na  agência  do  Banco  do
Brasil localizados na cidade de Lagoa Seca; 6. que seja revista a decisão
que autorizou a devolução do veículo marca Mitsubishi,  modelo L200
Outdoor, placas PFJ-3933/PE.

Ocorre  que o Juiz  indeferiu  os pedidos por entender
que não são medidas imprescindíveis para o processo, consoante se vê
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da cópia da decisão juntada às fls. 180, entendimento ao qual me filio,
após  verificar  a  documentação  existente  nos  autos  desta  ação  de
Habeas Corpus, sobretudo em face do Boletim de Acidente de Trânsito
(fls.  48/55),  onde constam a narrativa da ocorrência; identificação e
circunstâncias  dos veículos  envolvidos e de seus condutores;  avarias
detectadas na caminhonete e na motocicleta, entre outras informações
ali presentes, razão pela qual entendo serem desarrazoados os pedidos
para realização de perícia técnica nos veículos envolvidos, assim como,
para  modificação  da  decisão  que  autorizou  a  devolução  do  veículo
Mitsubishi L200 ao seu legítimo dono.

Da mesma forma, quanto ao pleito para realização de
laudo  pericial  indireto  dos  laudos  tanatoscópicos  juntados  aos  autos
para dirimir controvérsias sobre a origem das lesões que causaram o
falecimento das vítimas, tenho que não se faz necessário, haja vista que
o  Instituto  de  Polícia  Científica  já  realizou  os  exames em ambas  as
vítimas, os quais são suficientemente detalhados acerca da origem das
lesões,  conforme  se  vê  dos  Laudos  nº  05590613  e  nº  05580613,
juntados às fls. 66/67 e 69/70, respectivamente.

Quanto aos pedidos para expedição de ofícios ao órgão
de trânsito local  para que forneça imagens dos radares próximos ao
local do acidente, bem como que informe quantas penalidades (multas)
constam  do  prontuário  das  vítimas  e  também  no  registro  da
motocicleta,  e ainda quanto às filmagens do posto de gasolina e do
Banco do Brasil da cidade de Lagoa Seca, igualmente ao magistrado de
1º grau, não vislumbro sua imprescindibilidade ao caso em tela, pela
ausência direta de nexo causal com o acidente, não havendo, na decisão
denegatória dos pleitos supramencionados, prejuízo algum ao paciente,
sendo incabível falar-se em cerceamento de defesa.

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem mandamental em
relação ao trancamento da ação penal, bem como no tocante ao pedido
alternativo  para  ordenação  de  produção  de  provas  requeridas  pela
defesa.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Sr. Des. Joás de
Brito Pereira Filho, dele participando, além de mim, relator, o Exmo. Sr. Des.
Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à Sessão o Exmo. Sr. Dr. José Marcos Navarro
Serrano, Procurador de Justiça.
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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 04 de Setembro de 2014.

João Pessoa, 05 de Setembro de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
RelatorRelator
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