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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ: 
I. Contextualização
LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI FILHO, em primeiro grau de jurisdição, foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, IV, por duas vezes, c/c o art. 70, ambos do CP, e nos art. 306 e 307, caput, ambos da Lei n. 9.503/1997. 
A decisão de pronúncia está acostada às fls. 2.578-2.620, da qual transcrevo o seguinte trecho, para melhor delimitar a controvérsia:
No presente caso, a prova da materialidade do fato, em relação aos crimes (em tese) dolosos contra a vida, pode ser aferida pelos Boletins de Ocorrência de fls. 14/17, 21/24 e 33/39; pelos Laudos de Exame Cadavérico de fls. 443 (vítima Gilmar Rafael Souza Yared) e 445 (vítima Carlos Murilo de Lameida), bem como pelo Laudo de Exame e Levantamento de Local de Acidente de Trânsito e
Mortes de fls. 517/569, e pela Reprodução Simulada dos Fatos de fls. 570/580.
Os indícios suficientes de autoria delitiva podem ser aferidos pelos depoimentos das testemunhas Valdecir Ribeiro de Quadros (fl. 1411), Paulo Roberto Campagnoli de Oliveira (fl. 1407), Eduardo Misel da Silva (fl. 1404), Iwerson Clovis Pereira (fl. 1413), Altevir Gonçalves Santos (fl. 1414), todos gravados em sistema de som e imagem, bem como pelo Laudo de Exame e Levantamento de Local de Acidente de Trânsito e Mortes de fls. 517/569 e Reprodução Simulada dos Fatos de fls 570/580.
A testemunha Valdecir Ribeiro de Quadros narrou, em seu depoimento judicial, que "foi uma das primeiras viaturas do Corpo de Bombeiros a chegar no local dos fatos", quando se fazia presente uma viatura policial do BPTran e várias pessoas; que deu uma "paradinha" ao lado do Honda Fit, quando um policial informou-lhe "que o único vivo estava lá embaixo"; que então se dirigiu até o veículo Passat, onde estava o Luiz Fernando; que prestou o primeiro atendimento ao réu Luiz Fernando, consistente em controle da cervical, avaliação do nível de consciência, avaliação primária das lesões e avaliação dos riscos da vítima para sua retirada do local; que precisou do apoio do caminhão desencarcerador para fazer o corte da porta, a fim de retirar o réu do interior do veículo; que provavelmente o air bag foi acionado; que na abordagem é comum aproximar-se da vítima para verificar a respiração, e que então conseguiu sentir o hálito etílico; que na abordagem o réu estava confuso, tinha um corte profundo no crânio, frontal à esquerda, com provável fratura do nariz, e um corte no queixo ou no lábio, bem como vários respingos de sangue na roupa; que na abordagem perguntou-lhe o nome, tendo o sujeito respondido que era Fernando e que era para ajudá-lo (início CD ROM a 03m10).
A testemunha Paulo Roberto Campagnoli de Oliveira (fl. 1407), por sua vez, afirmou em Juízo que atendeu à ocorrência, respondendo ao chamado do coordenador do Siate; que quando chegou ao local não conseguiu identificar um dos veículos, pois estava muito danificado; que no interior deste veículo já havia uma vítima em óbito; que constatou o óbito; que um socorrista lhe avisou que havia um outro carro com uma pessoa com vida, e então foi prestar atendimento; que fez algumas perguntas básicas e a pessoa sobrevivente lhe respondeu; que lhe respondeu o nome e a idade; que não respondeu o que tinha acontecido e o que estava sentindo, mas apenas pediu para ajudá-lo (...); que no relatório que elaborou fez menção de que existia o hálito etílico (início CD ROM a 08m43).
Já a testemunha Eduardo Misel da Silva (fls. 1404), por sua vez, relatou durante a instrução que esteve com o acusado na noite que antecedeu o fato, no restaurante Edvino; que o encontrou casualmente, quando o mesmo já estava jantando com outras pessoas; que permaneceu em outra mesa, acompanhado de uma amiga; que depois de algum tempo o réu foi até sua mesa para cumprimentá-lo mais detalhadamente e conversar; que convidou o ex-deputado para sentasse à mesa e o mesmo aceitou; que beberam vinho; que não sabe dizer a quantidade exata que o acusado ingeriu, mas foram pedidas quatro garrafas de vinho na mesa; que a Daniela não gosta de vinho e ingeriu pouca quantidade, talvez tendo experimentado uma ou duas taças; que saiu do restaurante junto com o acusado; que, na saída, como ambos haviam ingerido álcool e a Daniela praticamente não tinha
bebido, convidou o ex-deputado a ir consigo, com a Daniela. dirigindo; que tecnicamente falando não fez qualquer teste objetivo para saber se o ex-deputado estava com coordenação motora ou não, apenas achou prudente agir desta forma, para que o acusado deixasse o carro ali, porque haviam ingerido álcool; que o acusado aceitou; que seu veículo estava em um estacionamento acima e o do réu em um valet; que pediu para o acusado tirar o carro do "valet", que fecha num determinado horário e deixá-lo no estacionamento, para pegá-lo numa outra oportunidade; que outras pessoas (seguranças e/ou manobristas), sugeriram a mesma coisa; que alguém já o conhecia, o cumprimentou, e falou realmente "vá com eles" (...); que no estacionamento conduziu o carro até a saída do estacionamento, quando a Daniela entrou e o ex-deputado sentou-se no banco traseiro; que num determinado momento o acusado saiu do carro, e, questionado pelo depoente porque teria descido, disse que teria mudado de ideia e preferia ir com o carro dele, que saiu do carro e o acusado já estava dentro de seu veículo, com a janela aberta; que já havia outras pessoas (seguranças/manobristas) conversando com o acusado; que comentou a essas pessoas que iria falar com o acusado e disse: Fernando, você tinha combinado de vim comigo, por favor, venha no meu carro como a gente tinha combinado. Eu pedi já pra guardar o teu carro no estacionamento"; que ele disse: "Eu vou com o meu carro, eu decidi que eu vou com o meu carro" (...); que na saída do estacionamento trocou de direção com a Daniela, que saiu dirigindo o carro; que nesse ínterim acusado já estava entrando na Rua [...], e quando entrou na Rua Carlos de Carvalho já não viu mais o acusado (...), que confirma seu depoimento policial e afirma que segundo as leis de trânsito, tanto o depoente quanto o acusado haviam bebido além do limite seguro para dirigir, em vista do número de garrafas pedidas na mesa (...); que tanto o depoente quanto o acusado ingeriram praticamente a mesma quantidade de bebida alcoólica; que uma das garrafas não foi consumida, pois o vinho estava muito tânico, agressivo; que quando o ex-deputado foi até sua mesa, uma garrafa de vinho já estava tomada; que da última garrafa ficou uma boa quantidade nas taças; que no tempo em que o deputado permaneceu à mesa foram consumidos água e café juntamente com o vinho (início CD ROM a 16m20).
Iwerson Clovis Pereira (tis. 1413), por seu turno, quando ouvido em juízo, asseverou que trabalhava de manobrista no restaurante Edvino; que na época dos fatos chegou a conhecer o ex-deputado Ribas Carli Filho, sendo a primeira vez; que o acusado saiu acompanhado do restaurante acompanhado de um rapaz e uma moça; que quando saiu, o acusado estava embriagado; que o acusado saiu carregado pelo rapaz que o acompanhava, por isso deu para perceber que ele estava embriagado; que o acusado estava saindo do estabelecimento com duas taças de vinho na mão; que o amigo do acusado falou ao depoente para guardar o carro do acusado no estacionamento de cima, pois iria levá-lo embora; que já no estacionamento o acusado não quis ir embora com seu amigo e a moça, sendo que pegou seu carro, mesmo após seu amigo ter insistido na janela para que fosse embora consigo; que o acusado estava falando um pouco enrolado, estava embriagado; que o acusado cambaleou; que o acusado "meio que trupicou" ao ir até o estacionamento, sendo que o segurança Altveir ofereceu-lhe ajuda para tentar levantar e o mesmo recusou, que então o acusado entrou em seu carro e saiu, cantando pneu na esquina debaixo; que seu amigo saiu e foi atrás; que confirma a versão policial de que o acusado saiu "fritando", "saiu moendo" (...); (início CD ROM a 09m40).
Alex Nascimento Silva, igualmente ouvido em juízo (fls. 1516) destacou, em resumo, que não presenciou do abalroamento, mas na época trabalhava como garçom no restaurante Edvino e conhecia o acusado daquele mesmo local; que viu o acusado no restaurante por cerca de 4 a 5 vezes; que no dia dos fatos deu atendimento ao acusado no restaurante; que o acusado ocupava uma mesa com um casal de amigos; que o depoente serviu duas garrafas de vinho na mesa, mas se recorda que outra garrafa já estava aberta; que o acusado saiu andando "normalmente" do restaurante em companhia do casal; que não pode afirmar que o acusado estava bêbado, mas destaca que haviam ingerido três garrafas de vinho; que o depoente chegou a acompanhar o acusado até a porta; que o acusado saiu carregando duas taças de vinho enquanto deixava o local; que não sabe dizer o que aconteceu fora do restaurante; que o acusado estava "alegre e falava alto", mas "não estava caindo, se esbarrando nas coisas ou vomitando"; que o deputado "estava mantendo a classe"; que antes de sentar-se com o casal o acusado chegou a jantar em outra mesa, onde foi consumida outra garrafa de vinho; que na mesa onde o acusado sentou-se com o casal foram consumidas quatro garrafas de vinho conforme constou da conta fechada pelo depoente; que o acusado saiu do local levando consigo duas taças de vinho; que quando foi solicitado que devolvesse as taças, o acusado jogou o conteúdo de uma das taças na outra e bebeu de uma só vez todo o volume de vinho.
A testemunha Altevir Gonçalves Santos, por sua vez, aduziu em juízo (fls. 1414) que não presenciou os fatos; que na época dos fatos era segurança do restaurante Edvino; que o acusado foi três vezes ao restaurante; que na terceira vez o acusado saiu do restaurante completamente bêbado; que estava do lado de fora do restaurante; que o acusado estava saindo com uma taça de vinho na mão; que então a devolveu ao garçom; que saiu com um casal, passou pelo "valet" e o casal pagou o "valet"; que viu o acusado subindo muito bêbado realmente, que não estava em condições de dirigir; que ficou olhando para ele (acusado); que nisso pediram o carro dele (acusado); que o casal estava indo pegar o carro (do casal); que o casal falou ao acusado que iriam levá-lo, que o carro do acusado ficaria no pátio e então amanhã poderia buscá-lo; que o acusado seguiu o casal e o depoente ficou aguardando o carro do acusado para que o Iwerson o levasse até o estacionamento; que o acusado saiu do carro de Eduardo; que então entrou em seu carro e saiu rápido demais, em alta velocidade; que até comentou com os meninos que "isso não vai dar certo"; que no dia seguinte viu o acidente na televisão e reconheceu o carro; que procurou fazer o máximo possível para impedir (...); que quando o acusado deixou o restaurante era visível que trançava as pernas, que cambaleava (início CD ROM a 06m20).
Do Laudo de Exame e Levantamento de Local de Acidente de Trânsito e Mortes (fls. 517/569), em especial do item "Histórico", extrai-se: "Por volta das 01h20min do dia acima mencionado (07/05/2009), autoridade policial competente solicitou os serviços deste Instituto no local já referido, informando que ali ocorrera um acidente de trânsito e mortes. Tendo comparecido ao local em apreço ás 01h40min, verificou-se que se tratava de uma colisão, que teria ocorrido por volta da 00h50min, no qual tomaram parte os seguintes veículos:
[...]
O réu, em seu interrogatório, não negou a autoria delitiva. Ressaltou, apenas, que não se recordava do acidente, e sim de ter se retirado do restaurante Edvino e acordado já no hospital.
Ao final, chegou a enfatizar que "jamais gostaria que seu caminho encontrasse o dos meninos nessa fatalidade" e que "não gostaria de ter feito essa tragédia, causado essa fatalidade para a família Yared, para ambas as famílias, que perderam os seus filhos" (CD ROM - 28m04 a 29m02).
As declarações das demais testemunhas, por seu turno, em nada conflitam com os depoimentos supra citados a ponto de interferir ou influenciar na presença dos indícios suficientes de autoria.
Assim, ante as provas produzidas sob a luz do contraditório e da ampla defesa, há indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre o réu Luiz Fernando Ribas Carli Filho.
Ademais, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, onde não se exige prova plena, cabal ou robusta acerca da autoria delitiva, sendo necessária apenas a presença de indícios suficientes.
Quanto ao elemento subjetivo da (provável) conduta do réu, ressalto que há nos autos indícios de que o mesmo possa ter agido com dolo eventual (o qual deve ser extraído das circunstâncias do fato e não da mente do autor - REsp. n. 247.263/MG, Rei. Min. Félix Fischer, DJU 20/08/2001), quando consideradas algumas circunstâncias apuradas no curso da instrução criminal, em especial a ingestão de algumas garrafas de vinho (no jantar) pelo réu, com seu amigo Eduardo, ainda que em conjunto com água e café; o fato do réu ter deixado o restaurante em (possível) estado de embriaguez; de ter se recusado a deixar o restaurante no carro de seu amigo Eduardo, mesmo após solicitação deste, em razão da ingestão de bebida alcoólica; a probabilidade de ter, por ocasião dos fatos, empreendido velocidade compreendida entre 68% e 188% superior à regulamentada (que era de 60Km/h), atingindo entre 161 e 173 Km/h; não ter (em tese) atentado ao sinal "em alerta" no cruzamento local dos fatos; e, por fim, a existência de relatos daqueles que atenderam a ocorrência, no sentido de que o réu, após o acidente, exalava odor etilico.
É o que se extrai dos depoimentos das testemunhas Eduardo Misel da Silva (fl. 1404 e CD ROM); Sérgio Marcelo Machado (fl, 1406 e CD ROM): Paulo Roberto Campagnoki de Oliveira (fl. 1407 e CD ROM); Tiago Zajac dos Santos (fl. 1408 e CD ROM): Valdecir Ribeiro de Quadros (fl. 1411 e CD ROM); Iwerson Clovis Pereira (fl. 1413 e CD ROM), Altevir Gonçalves Santos (fl. 1414 e CD ROM), Marco Aurélio Bertoldi Pimpão (fl. 1403 e CD ROM) Leandro Lopes Ribeiro (fl. 1416e CD ROM, bem como do Laudo de Exame e Levantamento de Local de Acidente de Trânsito e Mortes (fls. 517/569) e Reprodução Simulada dos Fatos (fls. 570/580).
Assim, ainda que haja elementos nos autos em sentido contrário, como o Laudo Crítico juntado pela defesa (fls. 1864/2034), há indícios da ocorrência do dolo eventual, e, desta forma, toma-se mais indicada a pronúncia para que estas questões sejam valoradas e dirimidas pelo Tribunal do Júri, ante a competência constitucional que lhe é afeta (art. 5°, inciso XXXVIII, CF).
Conforme esclarece o e. Des. Temo Cherem, em trecho do voto proferido no julgamento do RSE n. 601229-1, a fase da pronúncia "(...) não é a sede adequada para se perquirir com profundidade, e em caráter exauriente, a disposição anímica do agente, isto é, se o fato imputado configura hipótese de dolo eventual ou de alguma modalidade de culpa stricto senso. Aqui, admite-se somente o controle da presença daqueles elementos que, por conferirem plausibilidade a uma acusação versando a prática de crime doloso contra a vida, justificam o encaminhamento do caso à apreciação do seu Juiz Natural, o Tribunal do Júri (art. 5°, XXXVIII, "d", CF), perante o qual as questões pertinentes ao meritum causae alcançarão soberano desfecho".
Assim, não cabe a este Juízo proceder a uma efetiva análise do conjunto fático-probatório para constatar a presença (ou não) do dolo eventual, da culpa consciente ou até mesmo da ausência de dolo ou culpa na conduta do acusado, sob pena de, assim agindo, interferir indevidamente no ânimo dos jurados por ocasião do julgamento do réu em plenário.
Outra não é a lição da melhor jurisprudência:
[...]
No mesmo sentido segue a pena de Guilherme de Souza Nucci ao destacar que "o juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1°, do Código de Processo Penal (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana".
O Tribunal de origem, ao julgar o RSE n. 776.448-9 (fls. 3.265-3.283), excluiu da pronúncia a qualificadora do art. 121, § 2°, IV, do CP e o crime do art. 306, da Lei n. 9.503/1997. O recorrente está, portanto, pronunciado nas penas do art. 121, caput, do CP, por duas vezes e art. 307, caput, da Lei n. 9.503/1997. Eis a ementa do acórdão:
[...]
Comprovadas as materialidades delitivas e presentes indícios de dolo eventual no comportamento do motorista que, dirigindo embriagado, com habilitação suspensa e em excesso de velocidade, envolve-se em desastre automobilístico, de modo a causar a morte de duas pessoas, impõe-se a sua pronúncia, para que o Conselho de Sentença dirima a controvérsia sobre o elemento subjetivo dos homicídios imputados, inclusive quanto à configuração do crime conexo (art. 78,1, CPP).
2 MODO QUALIFICADOR - INCOMPATIBILIDADE - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DOUTRINA MAJORITÁRIA. "O dolo eventual não se compatibiliza com a qualificadora do art. 121, § 2°, inc. IV, do CP..." (HC n° 95.136/PR, 2ª Turma, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Dje 29.03.2011 e HC n° 86.163/SP, 2ª Turma, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJU 03.02.2006).
3. DIREÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL - CONSUNÇÃO - EBRIEDADE - INDEVIDO BIS IN IDEM. Havendo absorção do crime capitulado no art. 306 do Código de Trânsito pelos homicídios dolosos atribuídos, impõe-se a aplicação do princípio da consunção, pois evidenciado, no caso, nexo de dependência entre a conduta menos grave pelas mais danosas.
RECURSO DO ACUSADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
A defesa insurgiu-se diversas vezes depois de tal julgamento, o que ensejou a prolação de acórdãos complementares pelo Tribunal estadual. Nos recursos especiais ora examinados, irresignou-se contra os acórdãos proferidos nas extensões de julgamento 07-08, 9 e 10. 
Em breve resumo, os Edcl no RSE n. 776.448-9/07-08 (fls. 4.557-4.568) foram parcialmente acolhidos para suprimir as menções à prova ilícita desentranhada dos autos. A defesa apresentou petição requerendo a aplicação da Lei n. 12.971/2014, mas o relator não conheceu do pedido. Foi interposto o Agravo Regimental n. 776.448-9/09, não provido (fls. 4.618-4.622). Por fim, os Embargos de Declaração n. 776.448-9/10 foram rejeitados, por não haver omissão no acórdão (fls. 4.636-4.641). 
Após o último pronunciamento da Corte Estadual, foi protocolizado o recurso especial de fls. 4.862-4.881 contra o acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental n. 776.448-9/10 e também ratificou-se o recurso contra o acórdão do Recurso em Sentido Estrito n. 776.448-9 e dos Embargos de Declaração n. 776.448-9/07-08. 
Os reclamos tiveram seu seguimento obstado na origem, o que ensejou a interposição de agravo a este Superior Tribunal, não provido pelo relator, Ministro Sebastião Reis, consoante a decisão monocrática de fls. 5.344-5.358, impugnada neste agravo regimental (fls. 5.365-5.432).
Eis o breve resumo dos autos. 
Pedi vista dos autos para melhor examinar a decisão agravada e as razões do recurso, relevando anotar a dificuldade da análise deste agravo, não só pelo volume dos autos e pela complexidade da matéria debatida, mas pela quantidade de pontos impugnados pela defesa. 
QUANTO AO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
I. Contrariedade ao art. 26, I, "a", da Lei n. 8.625-1993
A defesa impugna a legitimidade das investigações protagonizadas pelo Ministério Público, matéria que teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (tema n. 184) e ainda não transitou em julgado, pois pendentes de julgamento embargos de declaração. Requer, no agravo regimental, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema pelo Supremo Tribunal.
A pretensão deduzida pelo agravante, contudo, vai de encontro ao entendimento desta Corte de que "O reconhecimento de repercussão geral não determina o sobrestamento dos processos em que se discute o mesmo tema ou dos recursos neles interpostos, salvo, evidentemente, os recursos extraordinários. Precedentes da Corte Especial" (AgRg no AREsp n. 300.900/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª T., DJe 3/12/2015).
Dito isso, acrescento que o acórdão estadual, ao deixar de acolher a tese de ilicitude de medidas investigativas realizadas pela Procuradoria-Geral de Justiça na fase de inquérito "presidido por autoridade policial" (fl. 3.272), decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, de que "O Ministério Público, apesar de não presidir o inquérito policial, tem legitimidade para investigar e coletar provas para formação de sua convicção. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 97.694/RJ, de minha relatoria, 6ª T., DJe 02/10/2014, destaquei). 
Esse também o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (ainda pendente de embargos de declaração):
Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Constitucional. Separação dos poderes. Penal e processual penal. Poderes de investigação do Ministério Público. 2. Questão de ordem arguida pelo réu, ora recorrente. Adiamento do julgamento para colheita de parecer do Procurador-Geral da República. Substituição do parecer por sustentação oral, com a concordância do Ministério Público. Indeferimento. Maioria. 3. Questão de ordem levantada pelo Procurador-Geral da República. Possibilidade de o Ministério Público de estado-membro promover sustentação oral no Supremo. O Procurador-Geral da República não dispõe de poder de ingerência na esfera orgânica do Parquet estadual, pois lhe incumbe, unicamente, por expressa definição constitucional (art. 128, § 1º), a Chefia do Ministério Público da União. O Ministério Público de estado-membro não está vinculado, nem subordinado, no plano processual, administrativo e/ou institucional, à Chefia do Ministério Público da União, o que lhe confere ampla possibilidade de postular, autonomamente, perante o Supremo Tribunal Federal, em recursos e processos nos quais o próprio Ministério Público estadual seja um dos sujeitos da relação processual. Questão de ordem resolvida no sentido de assegurar ao Ministério Público estadual a prerrogativa de sustentar suas razões da tribuna. Maioria. 4. Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação do Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada: “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”. Maioria. 5. Caso concreto. Crime de responsabilidade de prefeito. Deixar de cumprir ordem judicial (art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67). Procedimento instaurado pelo Ministério Público a partir de documentos oriundos de autos de processo judicial e de precatório, para colher informações do próprio suspeito, eventualmente hábeis a justificar e legitimar o fato imputado. Ausência de vício. Negado provimento ao recurso extraordinário. Maioria.
(RE n. 593727, Relator para o Acórdão:  Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2015) 

Correta, portanto, a negativa de seguimento ao recurso especial, pois o acórdão estadual foi proferido em consonância com a firme jurisprudência desta Corte de que não há óbice para a realização de diligências investigatórias pelo MP em inquérito policial conduzido pela polícia judiciária, consoante os poderes de investigação conferidos pelos arts. 129, VI e XIII, da CF e 8°, II e IV, § 2°, da LC n. 75/1993.
II. Violação dos arts. 18, I e II, do CP; 302 do CTB; 239, 413 e 414 do CPP
As teses serão analisadas em bloco, pois assim deduzidas pela defesa e porque estão relacionadas à única pretensão de desclassificar, ainda na fase da pronúncia, o delito de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor.
O acórdão estadual concluiu, em apertada síntese, que "a pronúncia encontra-se justificada pela demonstração de uma convergência de condições que tornam plausível a tese acusatória de que Luiz Fernando Ribas Carli Filho teria agido com dolo eventual ao dirigir – embriagado, com habilitação suspensa e em excesso de velocidade – seu veículo [...], de modo a se envolver em colisão com outro automóvel, do que resultou nas mortes dos jovens" (fls. 3.276-2.277).
É tormentosa a delimitação da fronteira divisória entre dolo eventual e culpa consciente na teoria do crime, máxime em hipóteses de homicídios causados na direção de automóvel. O tema me leva, sempre que com ele me defronto, a refletir sobre a dificuldade de chegar-se a uma conclusão sobre o elemento anímico que move a conduta do agente, haja vista que nem sempre o que pensa ou delibera o réu em sua psique se materializa em atos externos.
Pessoalmente, em crimes praticados na condução de veículos automotores, em que evidentemente o próprio condutor é uma das pessoas afetadas pelo acidente, a tendência natural é concluir-se pela ocorrência de mera imprudência. Há exemplos de dolo eventual mais pungentes, mais claramente perceptíveis, como o da "brincadeira" conhecida como roleta-russa, em que há uma quase percepção de que acontecerá um resultado danoso, e acaba o agente anuindo a ele. Mas, no caso do crime de trânsito, é mais trabalhoso sustentar tenha o condutor do veículo causador do acidente anuído ao resultado. 
Como o operador do direito comprovará, de forma motivada, o estado mental do sujeito, sem que haja confissão de sua parte? Se nós, magistrados, que temos formação jurídica, que conhecemos as categorias do Direito Penal, temos essa dificuldade, como poderão pessoas do povo julgar um caso dessa natureza? E esse é todo um questionamento que o Tribunal do Júri suscita, ou seja, se, na nossa composição atual, na nossa estrutura, tal julgamento compatibiliza-se com as conquistas de um processo penal moderno, que, acima de tudo, exige motivação dos atos jurisdicionais.
Feita essa breve digressão, observo que o caso apresenta peculiaridades que vão além do que usualmente se vê em delitos de trânsito, como adiante se anotará.
Parece haver concordância entre os doutrinadores pátrios de que o nosso Código Penal filiou-se à teoria finalista da ação, deslocando o dolo para o elemento subjetivo do tipo penal. Há também certo consenso de que o art. 18, I, do CP – que dispõe ser doloso o crime quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado – deve ser interpretado de acordo com a teoria do consentimento. 
Assim, para a caracterização do dolo eventual, não se exije uma vontade inabalável do agente, tal qual no dolo direto, bastando uma anuência, uma ratificação, situada na esfera volitiva. Em singela lição, Luiz Vicente Cernicchiaro obtemperou: "O agente tem previsão do resultado, todavia, sem o desejar, a ele é indiferente, arrostando, sem a cautela devida, a ocorrência do evento" (RHC n. 6.368/SP, 6ª T., DJ 22/9/1997).
Claus Roxin, referido por Juarez Tavares, conceitua o dolo eventual como a "decisão para a possível lesão de bem jurídico" (Claus Roxin, Strafrecht, AT, I, 4ª ed., Munique: Beck, 2006, p. 445, apud TAVARES, Juarez. Teoria do Delito. São Paulo: Estúdio Editores, 2015, p.65).
Mas, como identificar esse elemento psíquico que configura o dolo eventual do agente? É aí que reside a dificuldade da questão, i.e., concluir se ratificou o evento ou se, mesmo representando o  resultado, esperou sinceramente que ele não ocorresse, confiando em sua habilidade para impedi-lo. 
Na clássica lição de Nelson Hungria, para reconhecer-se o ânimo de matar, "Desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz, de regra, no seu ato" (Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro; Forense, 1955, destaquei)
Nesse cenário, não vejo como afastar os fundamentos da decisão de pronúncia que admitiu, em princípio, a ocorrência de dolo eventual no crime de trânsito. Dessarte, a investigação conclusiva sobre o elemento subjetivo do tipo, no caso dos autos, demandaria a incursão vertical sobre o extenso material probatório produzido sob o crivo do contraditório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 
Apesar de minha convicção pessoal sobre o tema, é inegável que a instância originária, em mero juízo de admissibilidade da acusação, reconheceu, de forma fundamentada e com base nas provas dos autos, sinais concretos da ocorrência do dolo eventual, revelando preocupação, na economia da decisão, com o comedimento e as cautelas necessárias para não influenciar a convicção dos jurados. E, a despeito das qualificadas teses da defesa, não verifico a possibilidade, ante a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, de desclassificar a conduta para homicídio culposo, ainda nesta fase inicial, por não identificar erro evidente na conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias.  
Anoto, por oportuno, que o caso dos autos não se assemelha à homicídios ocorridos no trânsito em que, ante a simples combinação de direção perigosa com ingestão de álcool, se atribui agir doloso ao agente. Tais circunstâncias, a um primeiro exame, apenas caracterizam uma previsão atenuada do resultado típico e não podem ser utilizadas como fórmula automática para o reconhecimento do dolo eventual, sem análise das demais particularidades que informam e singularizam o caso examinado. 
A hipótese sob análise é diversa, como assinalei logo no início de minha fundamentação. Consoante se demonstrou na pronúncia, o agente, com o desenrolar de suas ações, criou o risco para o bem jurídico e maximizou o perigo conscientemente criado, tornando o resultado típico mais do que possível, provável. Sem adentrar – por não ser aqui o espaço devido para tanto – o mérito da questão, há sinais de que, sob a influência de bebida alcóolica e com relatos testemunhais de embriaguez, criou um risco para a sua vida e a de terceiros, porquanto, mesmo insistentemente advertido para não dirigir, deixou o banco de carona de outro veículo e, sem ouvir os apelos dos que o acompanhavam, optou por realizar ações subsequentes – imprimir velocidade excessiva ao e veículo e não respeitar sinal de alerta no trânsito, em cruzamento – que tornaram provável o acidente de trânsito.
O direito penal trabalha com fatos e não com atitudes internas e, não obstante a negativa da intenção suicida, não há registro de nenhuma conduta que autorize a conclusão, estreme de dúvidas, de que o recorrente confiou em suas habilidades para, deliberadamente, não realizar o evento típico. Pelo contrário, a acusação demonstrou que, depois de vulnerar a norma diretiva de conduta por um comportamento imprudente (dirigir sob efeito de bebida alcóolica e após ter sua CNH suspensa), o agente, supostamente, ainda imprimiu ao seu veículo a velocidade entre 161 e 173 Km/h e não observou (em tese) sinal de alerta (amarelo intermitente) no cruzamento das vias, aumentando exponencialmente a probabilidade do resultado. 
Não se pode perder de vista que a decisão que encerra o ius accusationis é mero juízo de plausibilidade da acusação. Ao menos nessa fase, havendo fundados indícios sobre a ocorrência de dolo eventual, cabe ao juízo natural da causa – e não ao juiz da pronúncia -– dar a palavra final. Ilustrativamente: "A decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deverá ser proferida em caso certeza jurídica, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida" (REsp n. 1350098/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 10/12/2014).
Nesse cenário, o mais indicado é que a questão sobre o elemento subjetivo do tipo seja dirimida pelo Tribunal do Júri, ante a competência constitucional prevista no art. 5°, XXXVIII, da CF. 
Não é possível afastar, como pretende a defesa e ante as controvérsias doutrinárias sobre o tema,  a possibilidade do dolo eventual. A fórmula contestada no recurso especial (falta de habilitação + embriaguez + velocidade excessiva + violação a sinal de advertência) também não pode ser utilizada para generalizar e excluir, de forma automática, a possibilidade do dolo eventual nos homicídios de trânsito, apenas por não ser intuitivo deduzir que o agente assumiu a morte de outrem e a sua própria, além das perdas financeiras e das consequências judicias daí advindas. 
Esta Corte já decidiu que "o dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor, mas, isto sim, das circunstâncias" (REsp n. 247.263/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJ 20/8/2001) e, inegavelmente, a pronúncia registrou ações do recorrente que justificam, sem nenhum juízo de valor, sua submissão ao Tribunal do Júri, a quem competirá dirimir o mérito da controvérsia. 
O difícil nó a desatar, ao contrário do aventado pela defesa, não é apenas técnico, tanto que os advogados pretendem afastar a motivação referente à influência de bebida alcóolica, estabelecer a culpa exclusiva da vítima, contestar a alegação de que o acusado teria desrespeitado sinal de trânsito etc., teses que requerem uma incursão vertical nos fatos e nas provas do processo, inviável na via do recurso especial e na própria fase da pronúncia, devendo, antes, ser submetido ao juiz natural da causa, para fins de preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri, máxime quando nesta fase não se exige juízo de certeza.
Ademais, a desclassificação do delito ainda poderá ocorrer se os jurados não identificarem o dolo eventual ou nutrirem dúvidas acerca de sua caracterização, orientados tecnicamente que serão pelos dignos advogados da defesa, criminalistas de renome, um deles, aliás – Doutor René Ariel Dotti –, doutrinador a quem muitos de nós recorremos para melhor compreender o Direito Penal.
Assim, não merece reparos a decisão agravada, pois, segundo a jurisprudência desta Corte Superior – já citada no acórdão do relator e à qual faço referência – e a do Supremo Tribunal Federal, é "Admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta. Precedentes" (RHC n. 116.950, Relª. Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 14/2/2014) e "O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri" (RHC n. 120417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., DJe 26/3/2014). 
E mais:
[...]
Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do in dubio pro societate. 
(REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013).

[...]
1. A desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido 
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 30/4/2013).

[...]
1. O exame da insurgência exposta, no que tange à desclassificação do delito, demanda aprofundado revolvimento do conjunto probatório, já que para que seja reconhecida a culpa consciente ou o dolo eventual, faz-se necessária uma análise minuciosa da conduta do recorrente, procedimento este inviável na via do apelo especial, conforme dicção da Súmula n.º 07 desta Corte Superior. 
2. Afirmar se agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 108.938/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 1º/2/2013).
III. Contrariedade ao art. 29, III, "c", do CTB
A defesa argumenta que as vítimas fatais desrespeitaram a preferência do recorrente, que vinha pela direita. Sustentaram que, conforme vídeo gravado por câmera do posto de gasolina, os condutores do automóvel abalroado não pararam no cruzamento, o que afastaria a conclusão de que o recorrente provocou o acidente.
A aferição da tese, no entanto, demanda reexame da prova produzida, o que não é possível em recurso especial, consoante o óbice da Súmula n. 7 do STJ, máxime porque seria necessário identificar se, no momento em que o veículo das vítimas realizou a conversão, o automóvel do recorrente estaria visível, o que não está delimitado no decisum recorrido. Aliás, consoante o acórdão, "confirmou a testemunha presencial Leandro Lopes Ribeiro", que o veículo abalroado fez a conversão à esquerda "de maneira cuidadosa e com velocidade normal" (fls. 4.490-4.491) e "permaneceu todo o tempo atrás do Honda Fit; ao chegar no cruzamento, .... o Honda Fit ... verificou que a pista estava livre e fez a conversão à esquerda" (fl. 4.491).
O Tribunal de origem, portanto, destacou que o condutor do veículo que estava logo atrás das vítimas fatais não visualizou o farol do automóvel do recorrente quando foi realizada a conversão, o que impede o reconhecimento da violação do art. 29, III, "c", do CTB nesta via, sem reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.  
IV. Contrariedade ao art. 307 do CTB
Ab initio, verifico o prequestionamento do tema e a não ocorrência de violação do art. 619 do CPP, pois o acórdão, mediante motivação expressa, apesar de excluir da pronúncia o fato relacionado ao art. 306 do CTB, não adotou o mesmo fundamento de bis in idem e entendeu possível a ocorrência do delito do art. 307 do CTB, estabelecendo que o seu exame caberia ao Tribunal do Júri. Não há, no ponto, decisão omissa ou obscura, mas apenas decisão contrária à pretensão da defesa, daí porque não caracterizado o vício apontado. 
Dito isso, anoto que o trancamento prematuro do processo, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
Na hipótese, a defesa busca o trancamento do processo em relação ao crime do art. 307 do CTB, por considerar atípica a conduta de dirigir veículo com a habilitação suspensa. Prescreve o tipo penal: "Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, imposta com fundamento neste Código".
Não verifico a manifesta atipicidade. O recorrente, consoante as premissas fáticas estabelecidas no acórdão, teria conduzido veículo automotor depois de ser notificado pelo Detran-PR a entregar a CNH para cumprir suspensão do direito de dirigir, sanção administrativa cominada à conta de dezenas de infrações de trânsito, notadamente por desrespeitar limites máximos de velocidade estabelecidos para vias urbanas.
Na linha do que decidiu o Ministro Sebastião Reis, considero que a conduta, a princípio, subsume-se à descrição do tipo penal, pois o acusado dirigiu veículo automotor, não obstante proibido de fazê-lo por decisão administrativa que suspendeu sua habilitação para dirigir veículo automotor. A atipicidade não desponta de plano e a interpretação da defesa – de que é criminalizada apenas a conduta daquele que, "suspenso ou proibido de obter a carteira de habilitação, tenta, de algum modo, após tais sanções, obter referido documento" (fl. 4.753) – não é razoável ou incontroversa na jurisprudência desta Corte Superior, a ponto de suprimir do Juiz natural da causa o julgamento da ação penal. 
O tipo penal abarca duas condutas, uma praticada por aquele que era habilitado para dirigir veículo automotor, tem a CNH suspensa e viola tal penalidade e outra praticada por quem ainda não obteve a CNH e é proibido de obter a permissão ou a habilitação para dirigir, violando tal determinação. O legislador não faz distinção entre a suspensão ou a proibição oriundas de condenação criminal ou de sanção administrativa, de forma que a violação de qualquer uma delas configura o crime em questão, de acordo com uma interpretação coerente com a finalidade do Código de Trânsito Brasileiro. 
Assim, havendo elementos que sinalizam, em princípio, a possível ocorrência do art. 307 do CTB que, consoante a minha interpretação, abrange a conduta de violar a suspensão administrativa de habilitação para dirigir veículo automotor, seu exame também cabe ao Tribunal do Júri, não sendo admissível o prematuro trancamento do processo.
A defesa pede, ainda, a aplicação do princípio da consunção. Contudo, verifico que uma das teses de defesa é de que o réu não teria abalroado o veículo das vítimas, essas sim, teriam agido culposamente e desrespeitado a preferência do veículo do acusado, que trafegava à direita. Se os jurados admitirem tal tese, o réu deverá ser absolvido da acusação principal e, ainda assim, subsistiria autonomamente o delito do art. 307 do CTB. 
Sob diversa angulação, para a aplicação do princípio da consunção é imprescindível a existência de condutas ilícitas que denotam a fase preparatória ou de execução de outro crime mais grave. Faz-se necessário, assim, analisar os fatos para concluir se a violação da suspensão de dirigir veículo automotor foi realizada no mesmo contexto fático do homicídio e partiu de um mesmo desígnio. E, por tratar-se de crime de competência do Tribunal do Júri, competirá aos jurados decidir pela aplicação do princípio da consunção. 
Este Superior Tribunal já decidiu, até mesmo em caso de concurso material entre porte ilegal de arma de fogo e o homicídio, que a análise da consunção entre o crime-meio e o crime-fim, por depender "de exame probatório aprofundado e casuístico [...] deve ser feita perante o Tribunal do Júri, a quem compete a apreciação do mérito da acusação pelo crime de homicídio doloso e por outro que com este eventualmente tenha sido cometido" (Resp n. 988.196/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª T., DJe 12/4/2010).
Logo, embora admissível, não se revela prudente, na fase da pronúncia, aplicar o princípio da consunção, pois a violação da norma que regula fato de menor gravidade (art. 307 do CTB), relacionada, em termos, à proibição de um ato que conduziu ao fato mais grave (homicídio doloso ou culposo), somente deverá ser reconhecida se o Juiz natural da causa condenar o réu pelo crime mais grave e concluir que as condutas foram praticadas no mesmo contexto e derivaram do mesmo desígnio. 
Também não há falar em bis in idem, máxime porque o acusado dirigiu até o restaurante, sem causar acidente algum, com a habilitação suspensa. Apenas na saída do estabelecimento, sob a influência de álcool e adotando outras ações, deu causa ao resultado mais gravoso, do que se infere, em princípio, que já se consumara, bem antes do multicitado acidente, a prática ilícita descrita no art. 307 do CPB.
V. Contrariedade ao art. 157, § 1°, do Código de Processo Penal
Nesse ponto, também não merece provimento o agravo. A defesa suscita diversas violações, mas não verifico o nexo de causalidade da denúncia e da pronúncia com a prova declarada ilícita. A direção de veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica foi demonstrada por provas testemunhais – de colegas do acusado, garçons e manobristas do restaurante, socorrista e médico – obtidas muito antes da realização da prova declarada ilícita, vale dizer, por fontes absolutamente independentes, não contaminadas e aptas a servir de suporte para a denúncia e a pronúncia, não havendo falar em violação do art, 157, § 1°, do CPP.
A matéria está relacionada com o art. 157 do CPP, pois a prova ilícita foi desentranhada do processo e, justamente para evitar interferência indevida na convicção dos jurados, determinou-se a supressão de sua menção, na denúncia, na pronúncia e nos acórdãos, sem necessidade de anulação do feito ab initio, medida que, além de não encontrar fundamentos no dispositivo federal, afrontaria os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.
Ademais, o preceito em exame determina o desentranhamento de prova e não de peças processuais que eventualmente a ela façam alusão.
Decerto que a determinação de supressão, nas referidas peças processuais, das referências à prova ilícita desentranhada impede, por consectário lógico, que seja o conteúdo do laudo utilizado em julgamentos futuros, como argumento desfavorável à defesa. É dizer, se foi o laudo pericial desentranhado dos autos, por ilicitude, o que ele continha não poderá servir para auxiliar a acusação, máxime em julgamento por juízes leigos, os quais estão desonerados (em verdade, impedidos) do dever de motivar seus veredictos, ante o sigilo da votação. 
VI. Contrariedade ao art. 381, II e III, do Código de Processo Penal
A defesa assere que provas defensivas fundamentais (invasão de rua preferencial pelas vítimas; inexistência de intensão suicida) foram ignoradas pelo acórdão recorrido.
Contudo, o acórdão foi expresso ao afirmar que "o dr. Juiz, sem descurar da conclusão do 'Laudo Crítico juntado pela defesa' (fl. 1.864-2.034) e da versão exposta pelo acusado (fl. 2.369-2.370) constatou indicativos da possível configuração do dolo eventual em razão de 'algumas circunstâncias apuradas no curso da instrução criminal'" (fls. 4.485-4.486), já delineadas neste voto vista. Ainda, registrou que a testemunha presencial Leandro Lopes Ribeiro, em seu depoimento, sugeriu que o condutor do veículo abalroado "não teria visualizado, no instante da conversão, o automóvel dirigido pelo acusado" (fl. 4.486). Outrossim, estabeleceu, de forma exaustiva, a possibilidade de dolo eventual no homicídio de trânsito, sendo indevida maior incursão sobre eventual vontade suicida do recorrente, sob pena de influir na convicção dos jurados. 
Como o acórdão examinou as teses defensivas e indicou os motivos de fato e de direito para manter a decisão de pronúncia, não há falar em violação do dispositivo federal.
VII. Contrariedade ao art. 406, § 3°, e 411 do CPP
Durante a instrução criminal foram ouvida, ao todo, 28 testemunhas arroladas pelas partes e, finalmente, o réu foi interrogado (fl. 2.581). Na audiência de interrogatório, a defesa não registrou inconformismo contra a não devolução de carta precatória expedida para oitiva de testemunha substituta (fls. 1.972-1.973).
Impõe-se anotar que a defesa, ante a não localização das testemunhas ou do não comparecimento destas em Juízo, foi intimada várias vezes para justificar a necessidade das oitivas, mas cingiu-se a afirmar que eram necessárias, sem explicar em que medida o objeto dos depoimentos poderia influir na decisão de pronúncia. Requereu a substituição de algumas testemunhas, insistiu na oitiva de outras e, no fim, uma única testemunha substituta – que não presenciou os fatos – deixou de ser ouvida (fl. 2.275).
Nesse cenário, correta a aplicação do art. 222, §§ 1° e 2°, do CPP, que dispõe: "a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal" e "findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo o tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos".
Consigno, por oportuno, que a hodierna jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal exige, para a declaração de nulidade do ato processual, a arguição da irregularidade em momento oportuno, acompanhada da comprovação do efetivo prejuízo para a parte. Na hipótese, a defesa não apontou, nas alegações finais, a imprescindibilidade da inquirição de testemunha substituta e não indicou em que medida tal depoimento poderia influir na pronúncia, de forma tal a ensejar a nulidade de todo o processo, desde as alegações finais. 
Não há falar em conhecimento da nulidade somente depois da interposição do recurso em sentido estrito, pois, já nas alegações finais fica claro o conhecimento da defesa acerca da não devolução de carta precatória. Mesmo que assim não fosse, em um contexto em que foram ouvidas 28 pessoas, não verifico o prejuízo advindo para a ampla defesa do réu pela falta de oitiva de testemunha substituta que foi devidamente intimada e não compareceu à audiência de instrução (fl. 3.091), principalmente porque não foi referida pelo acusado ou por nenhum outra pessoa ouvida em Juízo e nem sequer presenciou os fatos, sendo possível à defesa requerer sua oitiva no plenário do Júri.
Ilustrativamente:
[...]
2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende não ofender a ampla defesa a disposição do § 2.º do art. 222 do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz, vencido o prazo assinado para o cumprimento da carta precatória, ultimar a instância – a despeito de prestigiosa doutrina entender o dispositivo como inconstitucional.
[...]
3. Ordem não conhecida.
(HC n. 179.843/BA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T.,  DJe 23/4/2013)

[...]
1. Não há nulidade quando as cartas precatórias expedidas para a colheita de depoimentos de testemunhas defensivas são juntadas após a publicação da sentença de pronúncia, principalmente quando já findo o prazo marcado para a sua devolução.
[...]
(Resp n. 1171788/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 1°/2/2011)

VIII. Contrariedade ao art. 159, § 1°, do Código de Processo Penal
O dispositivo federal apontado com violado dispõe:
Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
§ 1° – Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
A perícia impugnada, contudo, foi realizada por três peritos oficiais e a autoridade policial nomeou um quarto perito ad hoc para participar do exame.
A prova, assim, contou com a participação de três peritos oficiais (fl. 616), o que, por si só, denota sua legitimidade. Ademais, não vejo impeditivo para que, quase três meses depois, em ofício relacionado à perícia diversa (fl. 1.241), a autoridade policial aponte a carência estrutural e de recursos humanos da Polícia científica paranaense. A situação relatada, pela sua própria natureza, era permanente e perdurava há tempos. 
É necessário lembrar que, consoante a lição de Gustavo Badaró, o "processo é um instrumento gnosiológico inapto à descoberta da verdade absoluta ou objetiva". Assim, no julgamento dos fatos, o juiz deve escolher "a hipótese racionalmente mais atendível entre as diversas reconstruções possíveis dos fatos da causa e, em consequência, a verdade dos fatos não pode ser uma verdade absoluta, mas apenas a hipótese mais provável, segundo os elementos de confirmação" (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da Prova no Processo Penal. Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2003, p. 61-62).
Como pontua Luigi Ferrajoli, um dos maiores problemas da atividade jurisdicional, na busca da verdade dos fatos que lhe são submetidos a julgamento, reside na impossibilidade de ser alcançada uma verdade certa, objetiva e absoluta, sendo mais razoável afirmar que dela se pode apenas aproximar, tanto por meio de processos indutivos (verdade fática) quanto dedutivos (verdade jurídica) (FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. São Paulo, RT, 2002, p. 42).
Assim, ante os fins do processo e a complexidade do exame, não havia impeditivo legal para a designação de um quarto perito – único não oficial –, com fins à melhor reconstrução histórica dos fatos, principalmente se a defesa teve meios e instrumentos para criticar, de maneira consistente, o resultado dos trabalhos, pois, conforme o acórdão recorrido, o assistente técnico do réu teve amplo acesso ao objeto da perícia e elaborou "extenso trabalho pericial" (fl. 4.484).
IX. Contrariedade ao art. 155 do Código de Processo Penal
A análise da violação do dispositivo federal em questão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois não é possível, sem análise da câmara de segurança indicada pela defesa, afastar o testemunho de Leandro Lopes Ribeiro. 
QUANTO AO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
X. Violações ao art. 619 do CPP
Verifico que todas as questões trazidas pela defesa foram adequadamente dirimidas pelo acórdão recorrido, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
Quanto ao princípio do promotor natural, de forma expressa, foi pontuado que "a designação (fl. 56 e 198) de Promotores de Justiça para acompanhar as diligências pré-processuais mostra-se regular, eis que delegada por Procurador-Geral no exercício de suas atribuições privativas" (fl. 3.273). Em relação à nomeação de promotor ad hoc, o colegiado não a entendeu desproprositada, em virtude da "notória carência estrutural e de recursos humanos da Polícia Científica" e por haver impeditivo "para que o especialista contribuísse – junto com os peritos criminais [...] – na realização da pesquisa solicitada" (fls. 3.273-3.274).
No que diz com a suposta embriaguez do acusado, não há vício no acórdão embargado, pois foi fundamentado na declaração de testemunhas e não na prova declarada ilícita pelo magistrado de primeiro grau, sendo certo que a condição etílica do acusado pode ser atestada por outros meios de prova, ao menos para fins de caracterização do crime de homicídio. Ademais, o Tribunal de origem excluiu o delito do art. 306 do CTB e, assim, não estava obrigado a analisar o meio de comprovação da capacidade psicomotora alterada do réu para fins de comprovação da materialidade deste crime.
A defesa também argumenta que o Tribunal a quo não analisou, nos embargos de declaração com a extensão número 10, o pedido de aplicação da Lei n. 12.971/2014, com a consequente desclassificação da conduta para aquela prevista na atual redação do art. 302 do CTB. 
O acórdão estadual, mais uma vez, não violou o art. 619 do CPP, pois a tese defensiva não foi deduzida no recurso em sentido estrito e a nova redação do art. 302 do CTB não estava em vigência quando o acórdão foi proferido. O intuito de debater nova tese por meio dos aclaratórios reveste-se de indevida inovação recursal, não sendo viável determinar que o Tribunal de origem, ilimitadamente, se manifeste sobre pedido novo deduzido pela defesa, sob a alegação de que seria matéria de ordem pública ou passível de concessão de habeas corpus de ofício, pois este Superior Tribunal já decidiu que tais alegações não constituem "fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestarem acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (EDcl no AREsp n. 258.639/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª T., DJe 20/4/2015).
Ainda que assim não fosse, o acórdão estadual, depois de anotar a indevida inovação recursal e a impossibilidade de conceder habeas corpus de ofício contra seu próprio julgado, asseverou que "tratando-se – em princípio – de dolo eventual, não haveria espaço para a pretendida aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, com as alterações introduzidas pela Lei n. 12.971/2014, reservado para as hipóteses de crimes culposos praticados na direção de veículo automotor" (fl. 4.640).
Logo, não houve violação do art. 619 do CPP e é nítida a pretensão do recorrente de eternizar a discussão sobre a matéria, sendo incabível a aplicação das alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro, porquanto incompatível com o possível dolo eventual reconhecido pelo acórdão estadual, em decorrência de um somatório de comportamentos do agente, e não apenas por conduzir, de maneira eventual, veículo com capacidade alterada em razão da influência de álcool, de modo que o pedido de desclassificação para os tipos penais culposos previstos do CTB deverá ser deduzido no plenário do Júri.
Finalmente, não há falar em aplicação, de ofício, do art. 2°, parágrafo único, do CP, pois a lei nova não é mais benéfica ao acusado, justamente por dispor sobre homicídio culposo no trânsito. A regra continua a ser: homicídio de trânsito supostamente praticado, mediante fundamentação judicial satisfatória, com dolo eventual deverá ser submetido ao Júri, a quem compete, por previsão constitucional, dirimir a motivada dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo. O somatório dos comportamentos externados na pronúncia (direção sem habilitação + influência de álcool + excesso de velocidade + desrespeito a sinal de advertência + relatos testemunhais sobre as circunstâncias do crime) não permite, de plano e estreme de dúvidas, afastar aquele elemento subjetivo do tipo, para concluir, prematuramente, ter agido o recorrente com culpa consciente, de maneira a desclassificar a conduta para o tipo do art. 302 do CTB, mesmo com as alterações introduzidas pela Lei n. 12.971/2014.
XI. Dissídio jurisprudencial
Finalmente, considero irrelevante a discussão sobre a correta comprovação do dissídio jurisprudencial, pois o recurso especial foi analisado com fundamento na alínea "a" da Constituição Federal. 
Assim, sem maiores discussões sobre a matéria, acompanho as conclusões do voto do Ministro Relator, pois foram deduzidas no parágrafo final, como argumentação de reforço para a negativa de seguimento do recurso especial. Os artigos federais apontados como violados e interpretados de forma divergente foram analisados, não havendo espaço, em ação penal que aguarda solução desde o ano de 2009, para discussões inócuas, que não interferiram no exame do agravo em recurso especial.
XII. Declaração de voto
Sob as premissas expostas, acompanho o substancioso voto do Ministro Sebastião Reis Júnior e nego provimento ao agravo regimental.
Em tempo. Há notícia de que, no HC 132.512-PR, o STF suspendeu o julgamento do recorrente, pelo Tribunal do Júri, em razão da pendência deste AREsp. Logo, pondero sobre a conveniência de dar conhecimento ao Supremo Tribunal Federal de que este AResp teve seu julgamento concluído na presente data.



