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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 
2022909-75.2018.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é 
impetrante JOSÉ ALEXANDRE DE OLIVEIRA PIMENTEL e Paciente PAULO 
ROBERTO DA SILVA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA 
COMARCA DE FERRAZ DE VASCONCELOS.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam parcialmente a ordem de 
habeas corpus para: a) outorgar salvo-conduto ao paciente Paulo Roberto da Silva, 
RG 21.538.225-0, filho de Espedito Oliveira Silva e Maria Teresa Silva, natural de 
Jacarezinho - PR, nascido em 03 de setembro de 1969, a fim de que ele não seja 
submetido a qualquer efeito decorrente da ação penal nº 0005158-60.2014.8.26.0191 
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, já que não é parte em tal 
processo; b) determinar o desentranhamento da folha de antecedentes do paciente 
dos autos da ação penal e o cancelamento de todas as anotações e comunicações 
feitas contra ele, com a qualificação que lhe é inerente; c) declarar, de ofício, a 
nulidade dos atos processuais na sobredita ação penal, a partir da citação, inclusive, 
e determinar que outra seja providenciada na pessoa do verdadeiro acusado, 
qualificado nos autos do inquérito policial como autor dos fatos delituosos. 
Comunique-se. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
CARDOSO PERPÉTUO (Presidente sem voto), DE PAULA SANTOS E FRANÇA 
CARVALHO.

São Paulo, 19 de abril de 2018. 

Moreira da Silva
Relator

(assinatura eletrônica)
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HABEAS CORPUS N° 2022909-75.2018.8.26.0000

COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS

13ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

IMPETRANTE: JOSÉ ALEXANDRE DE OLIVEIRA PIMENTEL 

PACIENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA 

IMPETRADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE 

FERRAZ DE VASCONCELOS  

VOTO Nº 27.845

EMENTA: Habeas Corpus – Ameaça e desacato – 
Pretensão voltada à absolvição – Alegação de 
homonímia – Admissibilidade parcial – Hipótese em 
que não é cabível a solução absolutória, perseguida por 
quem é carente de legitimidade, por não ser réu na ação 
penal. Contudo, provadas a homonímia e a citação 
indevida, impõe-se a outorga de salvo-conduto para 
livrar o paciente de qualquer efeito decorrente da ação 
penal de origem. Declaração, ademais, de nulidade dos 
atos processuais, de ofício, a partir da citação, inclusive, 
eis que realizada indevidamente na pessoa de 
homônimo do réu. Ordem parcialmente concedida.

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo 

Advogado José Alexandre de Oliveira Pimentel, com pedido de liminar, 

em prol de Paulo Roberto da Silva, denunciado pelo suposto 

cometimento dos crimes previstos nos artigos 147 e 331, por duas 

vezes, em concurso material, nos termos do artigo 69, todos do Código 

Penal, contra ato do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca 

de Ferraz de Vasconcelos, sob a alegação de constrangimento ilegal, 

porque o paciente juntou documentos nos autos da ação penal, 

demonstrando que a pessoa que praticou o delito é um homônimo seu, 

porém o douto Magistrado a quo rechaçou a absolvição sumária, 

recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento 
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para o dia 05 de junho de 2018, às 15:00 horas. Ressalta, ainda, a 

incompatibilidade dos dados do boletim de ocorrência e da folha de 

antecedentes do verdadeiro autor dos fatos com aqueles constantes na 

carteira de identidade do paciente. 

Por isso, requer a concessão da ordem para a 

absolvição do paciente, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código 

de Processo Penal.

Indeferida a liminar e prestadas informações 

pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria 

Geral de Justiça opinou pelo trancamento da ação penal. 

É o relatório.

2. A presente ação constitucional de habeas 

corpus, perfeitamente cognoscível, é de ser pacialmente concedida.

Cumpre registrar, de início, que, 

aparentemente, o mandamus sequer comportaria conhecimento, na 

medida em que o paciente, por não ser réu na ação penal de origem, é 

carente de legitimidade para postular absolvição, mas o fato é que ele, 

na qualidade homônimo do verdadeiro acusado, foi citado 

indevidamente, situação caracterizadora de constrangimento ilegal, a 

afetar, em tese, sua liberdade de ir e vir, protegida pela Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXVIII, bem como, no plano 

infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código 
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de Processo Penal. 

Verifica-se, desde logo, que a Autoridade 

Judiciária apontada como coatora, apesar de alertada na resposta à 

acusação acerca da homonímia do paciente, limitou-se a ratificar o 

recebimento da denúncia, argumentando não ser o caso de absolvição 

sumária e acenando com a ausência dos pressupostos constantes no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, oportunidade em que designou 

o dia 05 de junho de 2018, às 15:00 horas, para a audiência de 

instrução e julgamento.1

Ora, o vistoso constrangimento ilegal imposto 

ao paciente externa-se não só no fato de ter sido citado indevidamente, 

com sério risco de sofrer as consequências de uma ação penal que 

claramente não foi movida contra a sua pessoa, como também nos 

desdobramentos da equivocada citação que lhe impeliram, inclusive, a 

contratar advogado, oferecer defesa na ação penal e ajuizar a presente 

ação de habeas corpus.

A propósito, depreende-se dos presentes autos 

que foi oferecida denúncia, na ação penal nº 

0005158-60.2014.8.26.0191 da 3ª Vara da Comarca de Ferraz de 

Vasconcelos, contra Paulo Roberto da Silva, RG. 35.475.730 ou 

26.938.990-8, filho de João Vicente da Silva e de Maria do Carmo Silva, 

natural de Belo Horizonte, nascido aos 03 de setembro de 1969 (fls. 

1 - p. 09/11 e 17.
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06/07), por infração aos artigos 147 e 331, por duas vezes, ambos do 

Código Penal, em concurso material, nos termos do artigo 69 do mesmo 

Codex. 

Contudo, verifica-se que a citação para 

responder a acusação foi efetivada na pessoa do paciente Paulo Roberto 

da Silva, RG 21.538.225-0, filho de Espedito Oliveira Silva e Maria 

Teresa Silva, natural de Jacarezinho  PR, nascido em 03 de setembro 

de 1969 (fls. 13 e 16), malgrado não conste que a ação penal tenha 

sido movida contra ele, nem mesmo por engano.

Importa registrar, ainda, que, reforçando a 

prova da homonímia, informações encaminhadas a este Tribunal, pelo 

Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), revelam 

que foi efetuado o confronto entre impressões digitais constantes do 

prontuário R.G. nº 35.475.730, já unificado ao prontuário criminal R.G. 

nº 26.938.990, em nome de Paulo Roberto da Silva (autor dos delitos), 

filho de João Vicente da Silva e Maria do Carmo Silva, com aquelas 

apostas no prontuário civil R.G. nº 21.538.225, em nome de Paulo 

Roberto da Silva (paciente), filho de Espedito Oliveira Silva e Maria 

Teresa Silva, cuja conclusão é a de que pertencem a pessoas 

dactiloscopicamente diferentes.2

Vale anotar, nesse passo, que o caso não é de 

absolvição nem de trancamento da ação penal, conforme preconizado 

pelo ilustre impetrante e o digno Procurador de Justiça 
2 - p. 43.
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(respectivamente), na medida em que, conforme já assinalado alhures, 

o paciente não é réu na ação penal e, portanto, não possui legitimidade 

para postular a adoção de tais soluções. 

Frente a esse quadro, vislumbrando-se o 

constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acena o 

ilustre impetrante, exsurge imperiosa a solução consistente na 

concessão parcial do remédio heroico para outorgar salvo-conduto ao 

paciente Paulo Roberto da Silva, RG 21.538.225-0, filho de Espedito 

Oliveira Silva e Maria Teresa Silva, natural de Jacarezinho  PR, nascido 

em 03 de setembro de 1969, a fim de que ele não seja submetido a 

qualquer efeito decorrente da ação penal nº 

0005158-60.2014.8.26.0191, da 3ª Vara Criminal da Comarca de 

Ferraz de Vasconcelos, pois, como visto acima, não é parte no referido 

processo, devendo, também por isso, ver desentranhada a sua folha de 

antecedentes dos autos da ação penal e canceladas todas as anotações 

e comunicações feitas contra ele, com a qualificação que lhe é inerente.

Oportuno anotar, por derradeiro, que o caso 

também comporta a concessão de habeas corpus, de ofício, nos exatos 

termos do artigo 654, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, para 

anular os atos processuais a partir da citação, inclusive, a fim de que 

outra seja providenciada na pessoa do verdadeiro acusado, qualificado 

nos autos do inquérito policial como autor dos fatos delituosos, na 

medida em que ele possui a prerrogativa de ser regularmente citado, 
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com a observância do devido processo legal, máxime para evitar a 

surpresa de eventual condenação à sua revelia e sem que lhe fosse 

oportunizado participar da ação penal.

3. Pelo exposto, concede-se parcialmente a 

ordem de habeas corpus para: a) outorgar salvo-conduto ao paciente 

Paulo Roberto da Silva, RG 21.538.225-0, filho de Espedito Oliveira Silva 

e Maria Teresa Silva, natural de Jacarezinho  PR, nascido em 03 de 

setembro de 1969, a fim de que ele não seja submetido a qualquer 

efeito decorrente da ação penal nº 0005158-60.2014.8.26.0191 da 3ª 

Vara Criminal da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, já que não é parte 

em tal processo; b) determinar o desentranhamento da folha de 

antecedentes do paciente dos autos da ação penal e o cancelamento de 

todas as anotações e comunicações feitas contra ele, com a qualificação 

que lhe é inerente; c) declarar, de ofício, a nulidade dos atos 

processuais na sobredita ação penal, a partir da citação, inclusive, e 

determinar que outra seja providenciada na pessoa do verdadeiro 

acusado, qualificado nos autos do inquérito policial como autor dos fatos 

delituosos. Comunique-se.

RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator

(assinatura eletrônica)
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