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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 

2105337-85.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é 

impetrante/paciente ARTUR ABUMANSUR DE CARVALHO.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, 

acolheram,  excepcionalmente, a intervenção do querelante como 

litisconsorte, e, por maioria de votos, concederam a ordem para cassar os 

efeitos da decisão,  assegurada a apresentação da defesa preliminar, 

vencida a Relatora Sorteada que superava a nulidade,  no que diz respeito 

à apresentação da defesa preliminar (art. 396-A, CPP), nos termos do 

artigo 282, § 2º, do Código de Processo Civil,  aplicado,  por analogia, e 

concedia a ordem para trancar a queixa-crime n.  

0073811-18.2015.8.26.0050, em curso pela 4ª Vara Criminal desta 

Capital. O acórdão permanecerá com a Desembargadora Angélica de 

Almeida.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

VICO MAÑAS (Presidente sem voto), PAULO ROSSI E ÁLVARO CASTELLO.

São Paulo, 14 de setembro de 2016. 

Angélica de Almeida

Relatora  

Assinatura Eletrônica
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Voto 31.085

Habeas Corpus n.  2105337-85.2016.8.26.0000  São Paulo 

Processo n. 0073811-18.2015.8.26.0050  4ª Vara Criminal

Impetrante/Paciente:  Artur Abumansur de Carvalho

Litisconsorte:  Ricardo de Aquino Salles

EMENTA.  Habeas Corpus. Queixa Crime. Calúnia 
e difamação. Atipicidade. Trancamento.  Erro de 
cadastramento do querelado. Intimação. Defesa 
preliminar. Preclusão. Desentranhamento. Indeferimento 
de oitiva de testemunhas.  Nulidade.
Admitida, excepcionalmente, a intervenção do querelante, 
como litisconsorte, no julgamento do writ. Trata-se de 
ação penal privada e, dado o objeto da impetração, pode 
ser decidida a ocorrência das condições da ação penal, 
com reflexo no interesse de agir.  Querelado intimado 
pessoalmente para os atos processuais, não impedido de 
acompanhar o andamento processual, não caracterizada 
nulidade.  
Manifestação apresentada em momento anterior ao 
recebimento da queixa-crime não supre a defesa 
preliminar.  Indeferido rol de testemunhas sem prévia 
intimação para esclarecer pertinência e relevância da 
prova e desentranhamento da defesa preliminar 
caracterizam cerceamento de defesa.  Desrespeitado o rito 
processual. Reconhecida nulidade absoluta. 
Voto vencido da Relatora superava a nulidade invocada 
(art. 282, §2º, CPC), e trancava a ação penal, pela ausência 
de justa causa.  Não demonstrada a presença de dolo.  No 
contexto em que empregados,  as palavras ou argumentos 
utilizados,  embora não possam ser vistos como 
recomendáveis, estão voltados para a discussão da causa e 
buscam descaracterizar a pretensão da parte contrária de 
modo a impedir tivesse prevalência na decisão judicial. 
Não se extrai intenção de atingir a honra do querelante.  
Não evidenciado propósito de ofender, atacar a reputação 
alheia ou imputar falsamente fato definido como crime, 
amparado, quanto à difamação, pela imunidade judiciária.  
Ordem concedida para, por votação unânime, acolher,  
excepcionalmente,   a intervenção do querelante como 
litisconsorte, e, por maioria de votos,  conceder a ordem 
para cassar os efeitos da decisão,  assegurada a 
apresentação da defesa preliminar,  vencida a Relatora 
Sorteada que superava a nulidade,  no que diz respeito à 
apresentação da defesa preliminar  e concedia a ordem 
para trancar a queixa-crime. 
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Trata se de habeas corpus impetrado em causa 

própria por Artur Abumansur de Carvalho,  apontando como 

autoridade coatora o(a) MM(ª) Juiz(ª) da 4ª Vara Criminal da 

Comarca da Capital,  do que  pode ser depreendido,   visando o 

trancamento da  queixa-crime,  instaurada para apuração dos 

delitos de calúnia e difamação.    Sustenta atípica a conduta,  eis 

que se trata de manifestações judiciais,  como advogado,  no bojo de 

processos judiciais,  relativas à lide.    Alega reportado fato que se 

entende verdadeiro, tanto que objeto de ação penal pública,  perante 

o Órgão Especial deste Tribunal,  e de inquérito civil.    

Alternativamente,  pleiteia seja decretada a nulidade de todos os 

atos processuais praticados,  vez que,  não cadastrado o impetrante,  

nos sistemas SAJ e PUSH,  não realizadas intimações,  através do 

Diário Oficial;   não apreciada e desentranhada a defesa 

apresentada,  ao argumento de preclusão;  e indeferida a oitiva das 

testemunhas, não obstante reconhecida a tempestividade do pedido.  

Liminarmente,   busca o sobrestamento do feito,  até o julgamento 

do writ (fls. 1/14).  Acompanham os documentos de fls. 15/277.

Requisitadas informações (fls. 279/280), 

sobrevieram petições, reiterando o pedido liminar (fls. 283 e 299), 

acompanhadas da documentação de fls. 284/295 e 300/302.  A 

autoridade judicial impetrada prestou informações (fls. 306/308), 

acompanhadas da documentação de fls. 309/483.  A liminar foi 

deferida,  para suspender o curso da ação (fls. 485/486).

Requerida a admissão do querelante como 

litisconsorte (fls. 491/494),  o pedido foi deferido (fls. 502), ad 

referendum da Turma Julgadora.
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Juntada petição, às fls. 496, o pleito foi 

indeferido (fls. 512). 

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela 

denegação  da ordem (fls.  506/510).

É o relatório.

Decisão liminar exarada por esta relatora,  em 

caráter cautelar,  admitiu como litisconsorte,  o querelante Ricardo 

de Aquino Salles,  ad referendum,   da Colenda Turma Julgadora.

Em se tratando de habeas corpus,  oriundo de 

ação penal privada,  cabe,  excepcionalmente,  permitir a 

intervenção do querelante,  titular exclusivo da ação penal 

condenatória,  no julgamento do writ,  posto que a decisão tem 

reflexo no interesse de agir.

Ação penal privada em que,  dado o objeto da 

impetração,  pode ser decidida a ocorrência das condições da ação 

penal,  inclusive,  a inexistência de justa causa para o seu 

prosseguimento.

Assim,  a depender do entendimento da douta 

maioria,  pelo meu voto,  fica mantida a intervenção do querelante,  

no presente feito.
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Ricardo de Aquino Sallles ajuizou queixa-crime 

em que imputa a Artur Abumansur de Carvalho,  ora paciente,  a 

prática dos delitos de calúnia (art. 138, CP) e de difamação (art. 

139, CP),  ambos agravados pela causa especial de aumento, 

prevista no artigo 141,  parágrafo único,  do Código Penal.

Em 27 de junho de 2016, em caráter cautelar, 

esta Relatora deferiu a liminar,  para suspender o andamento do 

feito,  até o julgamento do presente  writ.

Designada audiência para tentativa de 

conciliação,  nos termos do artigo 520, do Código de Processo Penal, 

para o dia 4 de dezembro de 2015, não foi levado a efeito o ato, ante 

a ausência do querelado,  intimado pessoalmente, em 6 de 

novembro de 2015.

Apresentada petição requerendo a rejeição da 

queixa-crime,  em 7 de dezembro de 2015,   foi recebida, em 23 de 

março de 2016.  Designada audiência de instrução, debates e 

julgamento,  para o dia 3 de maio de 2016,  ausente o ora paciente, 

foi decretada a revelia.  Comprovada a impossibilidade de 

comparecimento, do paciente,  foi redesignada, para o dia 2 de 

agosto de 2016. 

Narra a queixa-crime que,  no dia 27 de julho 

de 2015,  o querelado,  ora paciente,  nas razões de agravo de 

instrumento,  interposto nos autos do processo n. 

1044759-82.2014.8.26.0053,  perante a  12ª Vara da Fazenda 

Pública desta Capital,   imputou falsamente ao querelante a prática 

do delito de ameaça,  previsto no artigo 147,  do Código Penal,  ao 
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asseverar,  segundo consta no item 10 dos autos originários:

Agora,  uma chuva de ações individuais estão 

sendo afloradas em função dos golpes e fraudes 

dos agravados e o MPE não faz nada,  pois,  como 

confessar pela Poderoso Chefão,  o “capo” da 

Agravadas,  Dom STEFHEN ROSS,  ATÉ O 

Governador de São Paulo está “realmente 

comprometido” (sic) em resolver o seu problema 

tanto que o Secretário Pessoal de Geraldo Alkmin,  

Sr. Ricardo Aquino Salles (dc 11),  mudou seu 

escritório da antessala do Governador para a sede 

da BUENO NETTO  passa dia e noite procurando 

Juízes e até ameaçando pareceristas,  como fez,  

aqui,  com três dos cinco pareceristas”. (fls. 321)

Descreve a queixa-crime a prática do delito de 

difamação,  ao extrair trecho das referidas razões de recurso, 

consignado  nos seguintes termos:   

O Secretário Particular do Governador foi trabalhar 

dentro da BUENO NETTO e,  na véspera de 

julgamentos,  recebe substabelecimentos em 

processos que nunca assinou uma petição,  para 'ir 

representar o Governador junto a Magistrados' (fls. 

322).

Pelo meu voto, era de se dar por superada a 

nulidade invocada  e  determinar o trancamento da ação penal, em 

face da ausência de justa causa.   Entendimento consignado, nos 

seguintes termos:
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“Anote-se que a nulidade invocada a comprometer 

o feito, ao menos no que diz respeito ao direito de ver assegurada a 

apresentação da defesa preliminar, nos termos do artigo 396-A, do Código 

de Processo Penal, está configurada. Entretanto, fica superada,  em face do 

disposto no artigo 282, § 2º, do Código de Processo Civil,  em face da 

possibilidade de solução mais favorável. 

(...) 

Como bem assentado pela ilustre promotora de 

Justiça Karina Yukime Ichikawa Vicenzotto,  que atuou no feito,  no 

primeiro grau:

(...) O crime de calúnia exige imputação de fato 
criminoso específico,  o que não parece ser o caso.  
As palavras veiculadas são vagas.  A pretensa 
acusação de ameaça não se reveste,  pois,  de 
suficiente determinação para que o fato ocorrido 
amolde-se ao tipo penal.  (...) Além disso é 
elementar do tipo penal a ciência do agente a 
respeito da falsidade da imputação. No caso 
vertente, não se extrai do constante nos autos que 
o querelado tenha conhecimento da falsidade da 
imputação,  o que exclui a tipicidade penal,  
cabendo destacar que a petição inicial não indica 
eventual prova que pretendesse produzir a respeito 
do querelado ter ciência da falsidade da 
imputação.    (fls. 157).

Para caracterização do crime de calúnia é 
imprescindível que a imputação falsa verse sobre fato preciso,  
determinado e criminoso.  Não basta atribuição de generalidades.  
Necessário que o delito seja descrito,  em todos os seus contornos.

A difamação,  por sua vez,  encontra-se sob o 
manto da imunidade judiciária,  que deriva do princípio constitucional da 
ampla defesa.  Prevalece o animus defendendi,  que exclui a vontade de 
ofender.

Assim sendo,  ainda que por fundamento diverso,  
quer com relação à calúnia,  quer com relação à difamação,  impõe-se 
determinar o trancamento da ação penal.

A honra da pessoa humana é bem jurídico,  que 
encontra tutela nos artigos 1º e 5º,  da Constituição Federal,  posto que 
garantia constitucional.

Entretanto,  como todo direito fundamental,  não é 
absoluto.  Encontra limites,  na própria configuração típica da conduta,  que 
exige demonstração,  de pronto,  da intenção de ofender a honra de 
alguém,  ainda que sob o pretexto de defender interesses do constituído.
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As expressões e argumentos utilizados pelo ora 
paciente,  devem ser analisados no contexto em que foram empregados.

A argumentação empregada, na peça processual, 
firmada pelo ora paciente,   não pode ser vista como das mais felizes.  
Entretanto,  consideradas as assertivas e argumentos,  embora não 
tenham sido os mais recomendáveis,  estão voltados para a discussão da 
causa.  Buscam descaracterizar a pretensão da parte contrária de modo a 
impedir tivesse prevalência na decisão judicial.

Por certo,  a contundência emprestada,  na defesa 
dos interesses do constituído,  no caso presente,  era desnecessária e 
desmedida,  até mesmo para atingir o fim desejado.

Contudo,  mesmo que assim tenha ocorrido,  não se 
extrai do teor dos dois parágrafos,  pinçados nas razões de recurso,  
intenção de atingir a honra do querelante,  não se podendo deduzir o dolo 
ou o propósito de ofender a honra.  Valeu-se de informe de matéria 
jornalística,  como reforço de argumentação que,  nem mesmo gerou 
alteração no deslinde da causa.

É possível trancar a ação penal se exsurge de 
pronto a ausência de dolo.  Sem a demonstração de que a intenção era de 
atacar a reputação alheia ou imputar falsamente fato definido como crime,  
mesmo que as palavras ou argumentos sejam aptas a ofender,  não está 
caracterizado o crime contra a honra. 

Assim sendo,  não evidenciado o propósito de 
ofender,  elemento constitutivo do crime contra a honra,  inclusive,  quanto 
à calúnia,  amparado que está,  quanto à difamação,  pela imunidade 
judiciária,  cabe determinar o trancamento do feito,  em face da ausência 
de justa causa.”

Entretanto, diverso o entendimento da d. 

maioria desta Décima Segunda Câmara Criminal,  concede-se a 

ordem de habeas corpus,  para assegurar a apresentação da defesa 

preliminar. 

É de ser reconhecida nulidade arguida, na 

presente impetração.

No que se refere ao alegado erro de 

cadastramento no Sistema de Automação da Justiça,  não está 

evidenciada nulidade.  O paciente,  embora não constasse do 

cadastro no referido sistema,  foi intimado pessoalmente para os 
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atos processuais, conforme admitido na inicial desta impetração.  

Peticionou várias vezes,  a demonstrar que não foi impedido de 

acompanhar o andamento processual.

De outro lado,   comporta acolhida a alegação 

de nulidade absoluta, a partir da decisão,  datada de 28 de abril de 

2016,  que não apreciou a defesa preliminar e determinou o 

desentranhamento da peça.

Não prospera o argumento de que se operara  

a preclusão. Como reconhecido, na própria decisão,  ora 

impugnada,  a manifestação anterior fora apresentada, em 

momento diverso, após intimação do ora paciente para audiência de 

tentativa de conciliação,  oportunidade em que deveria, se o caso, 

apresentar eventual exceção da verdade e outras matérias de 

defesa.

Não pode, portanto,  a manifestação do 

querelado,  oferecida,  antes mesmo do recebimento da queixa-

crime,  ser equiparada à defesa preliminar.  Prevista no artigo 396, 

do Código de Processo Penal, é  oportunidade  para arguir 

preliminares e alegar tudo de o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.

Assim, ainda que tenha sido dada 

oportunidade, ao ora paciente,  de arrolar testemunhas,  o rol 

apresentado foi indeferido,  sem  prévia intimação,  para esclarecer 

a pertinência e relevância da prova que pretendia produzir. 
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Evidente, pois, o cerceamento de defesa a 

contaminar o r. despacho.  Desrespeitado o rito processual,  o 

procedimento previsto para a persecução penal.   

Vale dizer a  decisão deixou de assegurar ao 

paciente a apresentação de defesa preliminar,  como dispõe o artigo 

396,  caput,  do Código de Processo Penal.  

Uma vez admitida a imputação formulada na 

queixa-crime, cabia assegurar ao querelado a apresentação  de 

resposta defensiva,  nos termos do artigo 396  A,  do Código de 

Processo Penal.

O artigo 573,   §§ 1º  e  2º,  do Código de 

Processo  Penal,  estabelece o alcance dos efeitos do reconhecimento 

da invalidade de determinado ato processual.

Assim,  não são passíveis de aproveitamento 

os atos processuais subsequentes ao recebimento da queixa-crime.

Constitui constrangimento ilegal a acarretar a 

nulidade absoluta,  a inobservância do procedimento estabelecido 

na legislação processual. 

A violação do procedimento,  previsto para a 

apuração de determinado crime,  gera nulidade absoluta vez que se         

trata de garantia constitucional,  que decorre do devido processo legal.  
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Observa Antonio Scarance Fernandes:  “em 

duas linhas podem ser referidas as garantias procedimentais:  a garantia 

ao procedimento integral e a garantia ao procedimento tipificado.  São 

garantias não expressas,  enquadráveis na garantia genérica  do devido 

processo legal.  (...)  estabelecidos esses procedimentos há para a parte a 

garantia de que o juiz ira observá lo integralmente e,  ainda,  de que levará 

em conta a coordenação  e vinculação estabelecidas entre os atos da 

cadeia procedimental”  (Processo Penal Constitucional.  SP:RT,  1999,  

p. 104/105).

Tendo em vista tais considerações,  é de se 

decretar  a nulidade do despacho,  proferido,  em 28 de abril de 

2016,  que deixou de receber a defesa preliminar,  determinou o 

desentranhamento da peça e indeferiu a produção da prova 

testemunhal,  em face da violação das garantias constitucionais da 

ampla defesa e do  contraditório,  bem como,  da garantia ao 

procedimento tipificado.

Diante do exposto, por votação unânime, 

acolheram,  excepcionalmente,   a intervenção do querelante como 

litisconsorte, e, por maioria de votos,      concederam a ordem para 

cassar os efeitos da decisão,  assegurada a apresentação da defesa 

preliminar,  vencida a Relatora Sorteada que superava a nulidade,  

no que diz respeito à apresentação da defesa preliminar (art. 396-A, 

CPP), nos termos do artigo 282, § 2º, do Código de Processo Civil,  

aplicado,  por analogia,   e concedia a ordem para trancar a queixa-

crime n.  0073811-18.2015.8.26.0050, em curso pela 4ª Vara 

Criminal desta Capital. 

        desª. Angélica de Almeida

                    relatora
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