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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 

2031010-04.2018.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que são 

impetrantes MARCELO AUGUSTO SILVA GALVÃO e FELIPE DA SILVA 

BARROS CAPUCHO e Paciente VANDILSON BONIFÁCIO, é impetrado MM 

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO FORO DE CACHOEIRA PAULISTA.

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 

RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO 

BRUNO.

São Paulo, 22 de março de 2018.

RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 32.770
Relatora: Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus: 2031010-04.2018.8.26.0000
Impetrantes: Marcelo Augusto Silva Galvão e Felipe da Silva Barros Capucho 
Paciente: Vandilson Bonifácio 
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro de Cachoeira Paulista
Comarca: Cachoeira Paulista
Juiz de 1ª Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado

EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIMES CONTRA A HONRA. 
Suposta criação de perfil falso em rede social na 
internet para injuriar, difamar e caluniar o querelante. 
Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Medida 
que só se justifica quando o fato não constitui ilícito 
penal, quando há inequívoca excludente de ilicitude ou 
quando não se demonstram os mínimos elementos de 
autoria e de materialidade delitiva. Presença de justa 
causa para a persecução penal. ORDEM DENEGADA.

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de 

VANDILSON BONIFÁCIO, alegando constrangimento ilegal por 

parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora, 

requerendo o trancamento de queixa crime ajuizada contra o paciente 

(fls. 01/44).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 877/881).

As informações foram prestadas pelo MM. Juiz a quo 

(fls. 884/886), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça se 

manifestado pela denegação da ordem (fls. 888/891).

É O RELATÓRIO.

O paciente teve ajuizada em seu desfavor queixa crime 
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em razão de ter, supostamente, cometido crimes contra a honra do 

querelante.

Postula em sua inicial a suspensão do trâmite da ação e 

da audiência até o julgamento do remédio heroico, bem como pleiteia a 

declaração de nulidade da ação penal por força da ilicitude da prova 

produzida em razão de segredo de justiça, o desentranhamento dos 

documentos dos autos e o trancamento da ação penal.

Pleiteia ainda subsidiariamente a extinção da 

punibilidade do paciente pela afronta ao princípio da indivisibilidade da 

ação penal privada ou a determinação da produção de provas 

indeferidas pela autoridade coatora.

A ordem deve ser denegada.

Verte dos autos que o procedimento transcorre de forma 

regular e sob os ditames legais, não havendo nenhuma nulidade a ser 

reconhecida, notadamente ante a ausência de patente prejuízo à defesa.

A conduta imputada ao paciente é penalmente típica e 

há justa causa para a persecução criminal. Com efeito, há indícios 

suficientes de autoria e prova da materialidade, de maneira que o 

pretenso trancamento da ação penal não comporta acolhimento pela 

célere e estreita via do writ.

Consta dos autos que o paciente supostamente teria 
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injuriado, difamado e caluniado o querelante por meio de uma página 

falsa criada em rede social (“Facebook”) registrada na rede mundial de 

computadores, lhe ferindo a honra e maculando a sua imagem.

Por outro lado, ainda, não se vislumbra nenhuma causa 

excludente da ilicitude que possa ensejar o trancamento da ação.

Desse modo, não sendo manifesta a atipicidade da 

conduta e havendo, em princípio, indícios de envolvimento do paciente 

no delito, não há razão para acolher a pretensão do impetrante.

Nesse sentido já decidiu o Colendo Supremo Tribunal 

Federal:

“reconhecimento da 

inocorrência de justa causa para a 

persecução penal (...) reveste-se de 

caráter excepcional. Para que tal se 

revele possível, impõe-se que inexista 

qualquer situação de liquidez ou de 

dúvida objetiva quantos aos fatos 

subjacentes à acusação penal” (STF  HC 

nº 82.393/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 

Informativo nº 317, 2003).1

Não se constatando, na espécie, qualquer impedimento 

ao desenvolvimento normal e regular da ação penal, de rigor o seu 

prosseguimento, mormente quando se verifica que o paciente terá 

1 PACELLI DE OLIVEIRA, Eugênio. Curso de Processo Penal. Lúmen Júris: São Paulo, p. 95
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oportunidade para exercer a ampla defesa e o contraditório na 

tramitação do feito.

A nulidade das provas em razão de sua suposta ilicitude 

não pode ser questionada pela via estreita do presente writ, posto que 

demanda discussão e análise probatória.

Quanto à apontada afronta ao princípio da 

indivisibilidade da ação penal, foi esclarecido em sede de liminar que a 

simples proliferação de mensagem nas redes sociais existentes na rede 

mundial de computadores não obriga o querelante a ajuizar ação penal 

em face destes, sob pena inviabilizar o direito de ação.

Igualmente incabível tal pedido de produção de provas 

indeferidas pelo MM. Magistrado a quo, posto que este não está 

obrigado a deferir todos os pedidos formulados pelas partes, mas sim, 

utilizando de critério, permitir apenas a produção de provas que seja 

razoável à solução da lide.

Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.

RACHID VAZ DE ALMEIDA

Relatora
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