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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 
2249924-06.2016.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é paciente 
VANDILSON BONIFÁCIO e Impetrante LUCIANO CHALITA VIEIRA.

ACORDAM, em 9ª 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 
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), CARLOS MONNERAT E SOUZA 
NERY.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2017.

AMARO THOMÉ
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Habeas Corpus nº 2249924-06.2016.8.26.0000
Impetrante: Luciano Chalita Vieira 
Paciente: Vandilson Bonifácio
Comarca: Cachoeira Paulista
Voto nº 10576

HABEAS CORPUS – INJÚRIA, CALÚNIA E 
DIFAMAÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – 
DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VERIFICADA 
A FALTA OU INSUFICIÊNCIA DO 
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, é POSSÍVEL A 
POSTERIOR INTIMAÇÃO DO INTERESSADO A 
FIM QUE PROCEDA AO PAGAMENTO, NÃO 
HAVENDO FALAR EM INÉPCIA DA QUEIXA-
CRIME – FALTA DE JUSTA CAUSA à 
PERSECUÇÃO PENAL – O TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL POR MEIO DE HABEAS CORPUS é 
MEDIDA EXCEPCIONAL, SOMENTE ADMISSÍVEL 
QUANDO TRANSPARECER DOS AUTOS, DE 
FORMA INEQUÍVOCA, A INOCÊNCIA DO 
ACUSADO, A ATIPICIDADE DA CONDUTA OU A 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, O QUE NÃO SE 
VERIFICA NA ESPÉCIE – ORDEM DENEGADA.

Cuida-se de habeas corpus impetrado por 

LUCIANO CHALITA VIEIRA, em favor de VANDILSON BONIFÁCIO, 

com pedido liminar, apontando-se como autoridade coatora o 

Juízo de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de Cachoeira 

Paulista, que teria deixado de trancar a ação penal nº 

1000673-05.2016.8.26.0102, ajuizada em desfavor do paciente.

Resumidamente, o presente habeas corpus é 

impetrado sob alegação de inépcia da queixa-crime, por falta de 

falta de justa causa, e ocorrência de decadência.

Requereu, nestes termos, a concessão da 
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ordem.

A liminar foi indeferida a fls. 75/76.

Prestadas as informações pela douta 

autoridade indicada como coatora a fls. 82/83.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de 

Justiça a fls. 86/91, manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

A ordem deve ser denegada.

Isso porque, “o trancamento da ação penal pela via 

do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando 

demonstrada a falta de justa causa (materialidade do crime e indícios de 

autoria), a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade”1.

Somente quando houver coação ilegal 

perceptível de plano, sem necessidade de exame mais profundo 

de provas, é que caberá o remédio heroico, caso contrário, como é 

a hipótese dos autos, fugirá de sua alçada. 

1 RHC 55701/BA, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 

27/05/2015; RHC 57961/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015; RHC 51297/BA, Rel. Ministro JORGE 

MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015; HC 307017/PB, Rel. 

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 

25/05/2015; HC 158792/PE, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015; RHC 44864/PA, Rel. Ministro NÉFI CORDEIRO, 

SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 26/05/2015; RHC 54255/SP, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 15/05/2015; HC 

219433/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014; RHC 55974/SP, Rel. 

Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA 

TURMA, julgado 10/03/2015, DJe 20/03/2015. (VIDE INFORMATIVO DE 

JURISPRUDÊNCIA N. 502)
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Na espécie, verifica-se que o paciente é réu na 

ação n° 2097001-39.2016.8.26.0000 em que se procede a sua 

persecução penal pela prática, em tese, do crime tipificado nos 

art. 138, 139 e 140, combinado com art. 141, incisos I e II, na forma 

do art. 69, todos do Código Penal.

Consta dos autos que: 

“O paciente figura como querelado na [ação penal 

n. 1000673-05.2016.8.26.0102] imputando-lhe o 

querelante a prática dos crimes tipificados nos 

artigos 138,139 e 140, combinado com art. 141, 

incisos I e II, na forma do artigo 69, todos do Código 

Penal.

Em 29 de março de 2013, foi oferecida [...] queixa-

crime perante Juizado Especial Criminal da 

Comarca  [de Cachoeira Paulista].

Em 18 de abril de 2016, foi designada, nos termos 

da legislação processual penal, audiência de 

tentativa de conciliação entre as partes para o dia 

20/06/2016 [...].

No referido ato processual, restou infrutífera a 

composição amigável entre as partes. Por sua vez, 

pela Ilustre Representante do Ministério Público foi 
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apresentada proposta de transação penal ao paciente 

o qual a recusou, indicando, ainda, não ter interesse 

em ceitar eventual proposta de suspensão 

condicional do processo [...].

Em 08/07/2016, o Ministério Público requereu a 

distribuição dos autos ao Juízo comum, e o 

recolhimento das custas processuais antes do 

recebiemnto da queixa-crime [...].

Por decisão proferida em 10 de agosto de 2.016, foi 

determinada a a redistribuição dos autos ao Juízo 

Comum [da Comarca de Cachoeira Paulista], e 

em decisão proferida em [...] 13 de dezembro de 

2016, ante a comprovação do pagamento [das 

custas], foi recebida a queixa-crime [...]”. (fl. 

82/83).

Consta da queixa-crime de fls. 20/32 que 

VALDILSON BONIFÁCIO, ora paciente, valendo-se do pseudônimo 

de “Wilber Silva” em perfil falso criado na rede social facebook 

teria publicado, no dia 4 de outubro de 2.015, postagem na qual 

“o [paciente] identifica o querelante como comparsa do prefeito, 

imputando-lhe falsamente a rpática dos crimes de peculato [...] 

além da falsidade ideológica [...]” (fl. 26).
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No dia 6 de outubro de 2.015, o paciente, pelo 

mesmo modus operandi, teria publicado postagem na qual “[o 

paciente] identifica o querelante como meio-ladrão, fazendo inclusive 

menção expressa ao nome Leandro Netto, imputando-lhe falsamente a 

prática do crime de corrupção passiva [...]. Nesta mesma postagem, [o 

paciente ...] imputa-lhe fato ofensivo à sua reputação: 'conforme já 

tinha avisado anteriormente, irei mostrar à população como 

transformar lixo em dinheiro, dinheiro este não gasto pela 

Prefeitura, mas sim por essa quadrilha de vagabundos, ladrões e 

corrputos que assombra nosso Município' [...]. Por fim, o 

querelante foi ofendido e insultado sendo chamado de 'meio ladrão, 

vagabundo, ladrão e corrupto'” (fl. 29).

Sem prejuízo de eventual reapreciação da 

matéria pela Douta Autoridade indicada como coatora, a queixa-

crime ofertada em desfavor do paciente contém a exposição dos 

fatos criminosos com todas as suas circunstâncias e a adequada 

qualificação do acusado.

Com efeito, a conduta de imputar falsamente 

fato definido como crime, ofensivo à honra a funcionário público, 

em razão de suas funções ou, ainda, ofender sua dignidade ou 

seu decoro, valendo-se de meio que facilite a divulgação das 

declarações, são fatos que se subsumem, em princípio e em tese, 
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ao disposto nos arts. 138, 139 e 140, combinado com art. 141, 

incisos I e II, todos do Código Penal.

Há, em princípio e em tese, prova da 

materialidade consubstanciada nas próprias mensagens 

eletrônicas postadas em rede social, cujos dados fornecidos pelo 

Facebook e da empresa Telefônica Brasil, nos autos da ação cível n. 

1000264-63.2015.8.26.0102 (notadamente os endereços de Internet 

Protocol  IP), viabilizaram a imputação da conduta ao paciente 

(cf.fl. 22).

O que se vislumbra de plano é que há, na 

espécie, suporte probatório que demonstra indiciariamente a 

idoneidade e verossimilhança da acusação2  justa causa.

Ademais, conforme precedentes do C. Superior 

Tribunal de Justiça, não se cogita a falta de justa causa na espécie, 

pois somente pode ser reconhecida, em sede de habeas corpus, 

quando há flagrante constrangimento ilegal, demonstrado por 

prova inequívoca e pré-constituída de não ser o querelado  

autora do delito, não existir crime, encontrar-se a punibilidade 

extinta por algum motivo ou pela ausência de suporte probatório 

mínimo a justificar a propositura de ação penal.

E, neste particular, não reverte proveito ao 

2 CAPEZ, FERNANDO. Curso de Processo Penal. 19ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2.012. P. 

205. 
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paciente a alegação da ocorrência de decadência.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, em 

29 de março de 2016, foi ajuizada queixa-crime contra o ora 

paciente, pela prática de crimes contra a honra cuja autoria foi 

conhecida apenas em 04 de fevereiro de 2016.

Em que pese as custas processuais terem sido 

pagas após o decurso do prazo de seis meses do conhecimento 

da autoria, tal fato, por si só, não tem o condão de induzir a 

decadência da ação penal. Neste sentido, confira-se:

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO 

AO PUDOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 

PELA DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR POR 

FALTA DE JUSTA CAUSA. EXAME DE 

PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 

RECOLHIMENTO POSTERIOR DE CUSTAS E 

SANEAMENTO DE INSTRUMENTO 

PROCURATÓRIO.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Oferecida a queixa-crime dentro do prazo 

legal, não está caracterizada a decadência.

2. A falta de justa causa, apta a ensejar a 
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extinção da punibilidade do acusado, deve ser 

verificada de plano, sem a necessidade de 

incursão no acervo fático-probatório dos autos, 

circunstância interditada na via estreita do 

habeas corpus.

3. De acordo com a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, verificada a 

falta ou insuficiência do recolhimento das 

custas, é possível a posterior intimação do 

interessado a fim que que proceda ao 

pagamento, não havendo falar em inépcia da 

queixa-crime.

4. Eventuais vícios ou irregularidades no 

instrumento de mandato podem ser sanadas a 

qualquer tempo, mesmo após o decurso do 

prazo decadencial, nos termos do art. 569 do 

Código de Processo Penal. A falta de menção 

ao fato delituoso na procuração configura 

defeito sanável a qualquer tempo pois não 

interfere na legitimatio ad causam Precedentes.

5. Ordem denegada.

(HC 131.078/PI, Rel. Ministra ALDERITA 
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RAMOS DE OLIVEIRA 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO 

TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 

14/08/2012, DJe 14/02/2013)

E, na espécie, conrforme informações do órgão 

julgador, foram decidamente recolhidas pelo querelante após o 

feito ter sido redistribuído à Justiça Comum. É o que basta à 

aferição do exercício tempestivo do direito de ofertar queixa-

crime.

A regra geral para o trancamento da ação 

penal, em sede de habeas corpus, é a demonstração, clara e precisa, 

logo de plano, de não existirem elementos mínimos para a 

acusação, o que não ocorre no caso concreto.

Assim, presentes na queixa-crime os requisitos 

básicos para a persecução penal (indícios de autoria e 

materialidade) e não se podendo concluir pela ausência de justa 

causa à propositura da ação penal, razão pela qual a pretensão ao 

trancamento não prospera.

Ante o exposto, DENEGO a ordem.

AMARO THOMÉ

RELATOR


		2017-03-08T12:00:25+0000
	Not specified




