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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 

2119448-74.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante 

JOSE ALMIR, Pacientes JOSÉ EDUARDO VALENTE GRAÇA WAGNER e 

ALINE BALDO BUIM.

ACORDAM, em 10ª 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 Exmo. Desembargadores 

NUEVO CAMPOS (Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA E CARLOS 

BUENO.

São Paulo, 18 de agosto de 2016.

Nuevo Campos
RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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HABEAS CORPUS No 2119448-74.2016.8.26.0000.
Comarca: São Paulo - SP.
Impetrante: José Almir, advogado.
Pacientes: José Eduardo Valente Graça Wagner e Aline Baldo 
Buim.
Voto: 38.094.

HABEAS CORPUS  CALÚNIA E DIFAMAÇÃO 
AGRAVADOS  PLEITO DE TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL  EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA 
PARA A PERSECUÇÃO PENAL  R. DECISÃO 
QUE NÃO ADMITIU A EXCEÇÃO DA VERDADE 
OFERECIDA NÃO APRESENTA, EM TESE, 
CONTORNOS DE ILEGALIDADE OU 
TERATOLOGIA  INVIÁVEL A ANÁLISE DE 
MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO  ORDEM 
DENEGADA.

Vistos.

Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS 

impetrada por José Almir, advogado, em favor de José Eduardo 

Valente Graça Wagner e Aline Baldo Buim.

Pugna, em suma, com pedido de liminar, 

pelo que se infere da inicial, pelo trancamento da ação penal em 

curso perante o R. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da 

Capital, Processo Crime 0076499-50.2015.8.26.0050, por ausência 

de justa causa para a persecução penal (fls. 1/53).

Pleiteia, subsidiariamente, a reforma da r. 

decisão, que, em 27/01/2017, indeferiu pleito de apresentação de 
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exceção da verdade, formulado nos autos do Processo Crime em 

questão.

Sustenta, a propósito, que o indeferimento 

do pleito defensivo viola as garantias constitucionais do 

contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Aduz, ainda, matéria concernente ao 

mérito.

Indeferida a liminar (fls. 568/569), foram 

prestadas informações pela D. Autoridade Judiciária de primeiro 

grau de jurisdição (fls. 572/574).

Pelo que verte das informações prestadas, a 

paciente Aline foi denunciada como incursa, em continuidade 

delitiva, no art. 138, caput, e no art. 139, caput, por quatro vezes, 

combinados com o art. 141, II, todos do Cód. Penal, e o paciente 

José foi denunciado como incurso, em continuidade delitiva, no art. 

138, caput, e no art. 139, caput, por três vezes, combinados com o 

art. 141, II, todos do Cód. Penal (Proc. Crime 

0076499-50.2015.8.26.0050, fls. 592/613).

Foi interposto recurso em sentido estrito 

contra a r. decisão que não admitiu a exceção da verdade oferecida, 

que, entretanto, não foi recebido, por não se tratar de hipótese 

prevista no art. 581, do Cód. de Proc. Penal (fl. 617).

Opinou a D. Procuradoria de Justiça pela 

denegação da impetração (fls. 642/648).
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É, em síntese, o relatório.

A presente impetração não procede.

Importa considerar, de início, que não se 

demonstrou e não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante na 

situação dos pacientes, de modo a ensejar a caracterização, de 

qualquer das hipóteses de coação ilegal previstas no art. 648, do 

Cód. de Proc. Penal.

O pleito de trancamento da ação penal não 

comporta acolhimento.

A descrição fática da denúncia, em 

princípio, é suficiente para delimitar as imputações dirigidas aos 

pacientes, em conformidade com os termos do art. 41, do Cód. de 

Proc. Penal.

Há, portanto, em princípio, justa causa para 

a persecução penal, inexistindo fundamento para o trancamento da 

ação.

As demais questões suscitadas na inicial 

são de mérito, cuja análise, considerados os estreitos limites desta 

via jurisdicional, devem ter lugar próprio durante a instrução do 

processo crime.

Insta consignar, neste sentido, que os 

estreitos limites da presente impetração são incompatíveis com a 

pretendida análise aprofundada do mérito e o presente caso não 
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apresenta contornos de excepcionalidade.

Por outro lado, a r. decisão de primeiro 

grau de jurisdição, que não admitiu a exceção da verdade oferecida, 

está, em princípio, devidamente motivada, com a consideração das 

circunstâncias concretas do caso em tela (fl. 616).

Há que se anotar que, dentro dos estreitos 

limites do HABEAS CORPUS, a verificação possível circunscreve-se 

à legalidade da r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que era 

passível de recurso, sendo que o recurso interposto não foi recebido 

por não se tratar de hipótese prevista no art. 581, do Cód. de Proc. 

Penal

De qualquer modo, importa consignar que 

não se demonstrou, concretamente, qualquer espécie de violação aos 

princípios constitucionais, e, em especial, aos do contraditório, da 

ampla defesa e do devido processo legal.

Não há, assim, ilegalidade a ser corrigida 

por meio do presente writ.

Face ao exposto, meu voto denega a 

presente impetração.

NUEVO CAMPOS

        Relator
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