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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 
2259709-26.2015.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é 
impetrante/paciente ADRIANO ANTONIO CARVALHO MIGUEL.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, v.u.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES 
MALOSSI JUNIOR (Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E LOURI BARBIERO.

São Paulo, 14 de abril de 2016

ALCIDES MALOSSI JUNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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HABEAS CORPUS Nº 2259709-26.2015.8.26.0000.
Impetrante/Paciente: ADRIANO ANTÔNIO CARVALHO MIGUEL 
(Advogado).
Comarca: Taboão da Serra.

VOTO nº 5973.

PENAL. “HABEAS CORPUS”. CRIMES 
CONTRA A HONRA. CALÚNIA E 
DIFAMAÇÃO  TRANCAMENTO DE 
AÇÃO PENAL INVIÁVEL, NO CASO, 
PORQUANTO NÃO SE VERIFICA 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 
VIABILIDADE DO AJUIZAMENTO DO 
PROCESSO CRIME, O QUAL, EM 
PRINCÍPIO, NÃO IMPORTA EM 
QUAISQUER CONSTRANGIMENTOS.

O trancamento da Ação Penal em “Habeas 
Corpus” apenas se justifica quando a 
ilegalidade é evidenciada pela simples 
exposição dos fatos e ausência de 
qualquer elemento indiciário  Hipótese 
diversa, em que é assacada contra o 
acusado conduta inequivocamente típica. 
Pelo verificado, existe a possibilidade de 
existência de crimes em tese praticados 
pelo paciente. Não se pode cogitar, 
portanto, de constrangimento. 

VISTO.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Habeas Corpus nº 2259709-26.2015.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO Nº 5973  3/13

Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls. 

01/05), com pedido liminar, proposta pelo advogado ADRIANO 

ANTONIO CARVALHO MIGUEL, em benefício próprio.

Consta que o paciente foi denunciado por 

prática dos crimes previstos nos artigos 138, “caput” e 139, 

“caput”, ambos c.c. o artigo 141, inciso II, na forma do artigo 

69, todos do Código Penal  “calúnia” e “difamação”. No curso 

da ação penal, houve decisão de recebimento da denúncia, 

por parte do douto Juiz de Direito da Vara Criminal do Foro e 

Comarca de Taboão da Serra, apontado, aqui, como 

“autoridade coatora”.

O impetrante/paciente, então, mencionando 

caracterizado constrangimento ilegal na decisão referida, haja 

vista entender carecer justa causa, pretende: liminarmente, o 

trancamento da ação penal, com ulterior confirmação de 

liminar eventualmente deferida.
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Pedido de liminar indeferido (fls. 20/24).

Formulado pedido de reconsideração (fls. 27/30), 

o indeferimento foi mantido (fls. 48/51).

Informações remetidas pelo E. Juízo da Vara 

Criminal do Foro e Comarca de Taboão da Serra a noticiar o 

regular trâmite do feito na origem (fls. 53).

 

A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela 

denegação da ordem (fls. 57/60).

É o relatório.

A ordem deve ser denegada.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Habeas Corpus nº 2259709-26.2015.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO Nº 5973  5/13

De início cumpre anotar que a questão 

apresentada no pedido de reconsideração (extrapolação, na 

denúncia, da representação ofertada pela vítima, com imputação de crimes que não 

foram objeto de manifestação do desejo de representar) é incognoscível na 

presente ação, posto que se cuida de inovação (basta examinar a 

inicial para se verificar que, ali, a situação não foi abordada, registrando-se, porque 

relevante, que sequer foi instruída a ação com cópia do termo de representação da 

ofendida). De todo o modo, pertinente consignar que alegação 

trazida soa um tanto desarrazoada. Ora, diz o impetrante que 

a ofendida, na representação, “especificou o art. 141, II, do CP 

enquanto o parket denunciou pelos arts. 138, 139 e 141, II, do 

mesmo diploma” (“sic” - fls. 27). Ocorre, entretanto, que o 

apontado dispositivo legal consagra causa de aumento de 

pena (que também modifica a iniciativa da ação penal, de privada, se ausente, 

para pública condicionada à representação, se presente) e não tipifica 

conduta, de sorte que, isoladamente, jamais poderia ser objeto 

de representação. Certamente o foi combinado com os artigos 

138 e 139, ambos do Código Penal (previsão legal para os crimes de 

“calúnia” e “difamação”), tal como constou na incoativa.  
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Não se vislumbrando, pois, qualquer 

ilegalidade ou abusividade a ser sanada de ofício, passa-se a 

análise do pedido efetivamente contido na inicial.

Pois bem, como é sabido, diante de seu 

estreito âmbito de incidência, o “Habeas Corpus” não se 

presta para formular pretensões que demandem exame de 

prova, vez que, além de exigir a prova pré-constituída da 

ameaça ou cerceamento da liberdade deambulatória, não 

permite dilação probatória. Como corolário, para ser justificada 

a concessão de ordem no sentido de trancar ação penal em 

curso, ante a alegação de falta de justa causa para sua 

propositura, deve ser evidenciada, “primo oculi”,  a atipicidade 

da conduta ou a ausência de qualquer elemento que 

embase a acusação formulada na inicial.

 A talho de foice, vem o escólio de Júlio 

Fabbrini Mirabete: "também somente se justifica a concessão do habeas 

corpus por falta de justa causa para a ação penal quando é ela evidente, ou seja, 

quando a ilegalidade é evidenciada pela simples exposição dos fatos com o 

reconhecimento de que há imputação de fato atípico ou ausência de qualquer 
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elemento indiciário que fundamente a acusação” (in Processo Penal, 16ª edição, 

Atlas, p. 781  grifei)

Oportuno transcrever também, precedentes 

deste E. Tribunal e do C. STJ sobre o tema: 

“O trancamento de ação penal por falta de justa causa, 
postulado na via estreita do habeas corpus, somente se 
viabiliza quando, pela mera exposição dos fatos na 
denúncia, se constata que há imputação de fato 
penalmente atípico ou que inexiste qualquer elemento 
indiciário demonstrativo da autoria do delito pelo paciente.”  
(in RSTJ., 94/353).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECEBIMENTO DA 
DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE 
AUTORIA DEMONSTRADOS NO INQUÉRITO 
POLICIAL. QUESTÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE 
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA 
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO 
DESPROVIDO. - O trancamento de ação penal é 
medida excepcional, possível apenas nos casos em 
que há flagrante constrangimento ilegal, evidenciado, 
sem a necessidade de exame valorativo do conjunto 
fático- probatório, a atipicidade da conduta, a 
inexistência de elementos indiciários demonstrativos 
da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a 
presença de alguma excludente de punibilidade, o 
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que, contudo, não se vislumbra no caso em apreço. - 
Os fatos expostos na denúncia encontram suporte 
suficiente nas provas colhidas no Inquérito Policial, 
havendo, ao contrário do alegado pelo recorrente, indícios 
de autoria e prova da materialidade o que configura, em 
tese, o delito nela imputado. - Nesse contexto, mostra-se 
inadmissível determinar o encerramento prematuro da 
ação penal, tendo em vista que a análise da alegada 
ausência de justa causa em razão da ausência de 
comprovação da autoria ensejaria claro adiantamento do 
juízo de mérito da ação penal, a suprimir das instâncias 
ordinárias o juízo de conhecimento da causa. Recurso 
ordinário a que se nega provimento.” (STJ  Recurso 
Ordinário em “Habeas Corpus” nº 42094 RJ 2013, Sexta 
Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, j. 06/02/2014, v.u.).

Conforme verificado dos autos, o 

impetrante/paciente foi denunciado porque, em 29 de julho de 

2015, nas circunstâncias delineadas na incoativa, teria 

caluniado a 2ª Promotora de Justiça da Comarca de Taboão 

da Serra, Adriana de Cassia Delbue Silva, no exercício de 

suas funções, imputando-lhe falsamente fato definido como 

crime. Também porque, naquelas circunstâncias, difamou a 2ª 

Promotora de Justiça da Comarca de Taboão da Serra, 

Adriana de Cassia Delbue Silva, no exercício de suas funções, 

imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação (conforme cópia da 

denúncia, fls. 17/18).
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Segundo o apurado, o impetrante/paciente 

ajuizou ação popular em Vara Cível da Comarca, em face do 

Prefeito Municipal e outros, visando à nulidade de nomeações 

levadas a efeito pelos requeridos na ação judicial, em virtude 

de eventual nepotismo cruzado.

Na petição inicial dos autos, conforme 

denúncia, o impetrante/paciente teria caluniado a Promotora 

de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Taboão da 

Serra, imputando-lhe falsamente fato definido como crime de 

prevaricação ao afirmar que: “Conforme pode se verificar, 

pelas dezenas de representações que foram arquivadas pelo 

Ministério Público, que estranhamente não promoveu a devida 

ACP, demonstrando que o 'feudo' tem influência no Parket 

local”. Ainda naquela petição inicial, consoante consta da 

incoativa, o impetrante/paciente teria difamado a Promotora 

de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Taboão da 

Serra, ofendendo sua reputação, ao afirmar que “Centenas de 

cidadãos se sentiram frustrados e desconfiados da atuação de 

determinados servidores do Ministério Público, demonstrando 

estarem coniventes com os abusos praticados pelo alcaide” 

(verifica-se que, de fato, o impetrante fez as afirmações transcritas, conforme cópia 
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da petição inicial da ação de popular, fls. 06/08).

Na espécie, o impetrante alega carecer justa 

causa à ação penal vez que entende ser atípica a conduta, 

porquanto, ao propor ação popular, estaria dentro do legítimo 

direito à cidadania, apresentando questões que exigiram 

providências cabíveis das autoridades públicas, sem citar 

nomes.

Descabido, entretanto.  

Com a devida vênia ao quanto afirmado, e, 

sem a pretensão de proceder a qualquer juízo de valor quanto 

aos fatos apurados na origem, verifica-se que, de fato, ao 

ajuizar ação popular na Vara Cível da Comarca, com o fim de 

anular nomeações pelo prefeito, a quem acusa de nepotismo, 

o impetrante/paciente acabou por fazer afirmações que 

podem, em tese, ser consideradas como caluniosas e 

difamatórias. Disse, o impetrante/paciente, que o Ministério 
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Público, como instituição, não teria tomado as cabíveis 

medidas, arquivando várias representações por influência do 

alcaide, o que, em tese, implicaria em afirmar que o douto 

Promotor de Justiça oficiante teria cometido crime de 

prevaricação. E, quem imputa falsamente fato definido como 

crime, pratica calúnia. Aventou-se, ainda, na mesma peça, que 

a Promotora de Justiça oficiante estaria conivente com os 

abusos praticados, afirmação esta que, por sua vez, poderia 

ser tida como difamatória se falsa for. E nem se diga que as 

afirmações não foram dirigidas a pessoa determinada, haja 

vista que a ofendida é a única Promotora de Justiça oficiante 

na Comarca com atribuição na área do Patrimônio Público, de 

sorte que as condutas narradas na inicial da ação popular 

somente poderiam ser, por ela, praticadas.

Não se vislumbra, assim, ausência de justa 

causa para o início da persecução penal, vez que, se 

porventura evidenciarem-se falsas as afirmações contidas na 

petição inicial da ação popular ajuizada, restariam 

configurados os crimes narrados na incoativa. Enfim, tratando-

se de mero exame de admissibilidade dos fundamentos da 

ação penal (sem adentrar à análise do mérito), acertado foi o 
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recebimento da denúncia, vez que  presentes, na espécie, 

provas da materialidade do delito (própria petição inicial da ação 

popular) e indícios de autoria. Juízo meritório deve ser feito pelo 

Juiz Natural da ação após a instrução, e assim se procederá 

na espécie, não se verificando motivo para interferir no 

andamento do processo. 

Daí porque inviável, após verificar a existência 

de justa causa para o exercício da ação penal (condutas, em tese, 

típicas, com prova de materialidade e indícios suficientes de autoria), tecer 

maiores considerações quanto aos fatos noticiados, ou mesmo 

compará-los com o apontado como paradigma (acórdão do C. 

Superior Tribunal de Justiça juntado às fls. 31/46).

Por pertinente, colhe-se trecho do lúcido 

parecer ofertado pelo culto Procurador de Justiça Sérgio 

Peixoto Camargo: “Contudo, é evidente que a denúncia não é fruto de 

criação mental de seu ilustre subscritor. Ao contrário: resume, com fidelidade, o que 

se lê no inquérito policial que lhe serviu de suporte, parcialmente transcrito nas 

informações. Com efeito, ao ajuizar ação popular na Vara Cível da Comarca com o 

fim de anular nomeações efetuadas pelo alcaide a quem a acusa de nepotismo, o 

paciente imputou à Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria crime de 
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prevaricação, por ter arquivado várias representações influenciada pelo alcaide. 

Ademais, também ofendeu a reputação da Promotora ao afirmar na mesma peça 

que estaria convivente com os abusos praticados pelo prefeito municipal (cf. fls. 

6/8). A materialidade delitiva comprova-se pela própria petição inicial da ação 

popular cuja autoria é admitida pelo próprio paciente.” (fls. 59/60).

No mais, não se verifica qualquer lesão, 

ameaça ou restrição à liberdade deambulatória capaz de 

justificar o quanto pleiteado ou mesmo de, em tese, dar azo à 

impetração do “writ”, mormente porque, nesse feito, não foi 

imposta qualquer medida cautelar ao impetrante/paciente.

Enfim, não se comprovou existência de 

constrangimento ilegal, por parte do douto Magistrado que 

recebeu a inicial, pela existência da própria ação.

Diante de todo exposto, pelo meu voto, 

DENEGO a ordem.

Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR
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