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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 
2093749-13.2018.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente ANDRÉ 
LIBERATO FERRARI e Impetrante GABRIEL LIBERATO FERRARI, é 
impetrado MM JUIZ(A) DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 
DE SOROCABA.

ACORDAM, em 3ª 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 RUY 
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e ÁLVARO CASTELLO.

São Paulo, 19 de junho de 2018.

CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Habeas Corpus nº 2093749-13.2018.8.26.0000
Impetrante: Gabriel Liberato Ferrari 
Paciente: André Liberato Ferrari 
Impetrado: MM Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Sorocaba
Comarca: Sorocaba
Voto nº 7845

“Habeas Corpus” – crime de apropriação indébita – os 
autos aguardam a citação e a intimação do paciente para a 
apresentação de resposta escrita – não apreciado o mérito 
da questão até a presente data – trancamento da ação 
penal por ausência de justa causa – impossibilidade – 
medida excepcional voltada às hipóteses de flagrante 
ilegalidade, inocência do agente ou presença de causa 
extintiva da punibilidade – ausência de constrangimento 
ilegal – Ordem denegada. 

Vistos.

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de 

liminar, impetrado pelo advogado Gabriel Liberato Ferrari, em favor de 

ANDRÉ LIBERATO FERRARI, apontando como autoridade coatora o MM. 

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba.

Alega, em síntese, que o paciente sofre 

constrangimento ilegal em razão da decisão que determinou o prosseguimento 

da ação penal ajuizada contra ele, a despeito da ausência de justa causa a 

tanto, eis que não comprovada a autoria do delito.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Habeas Corpus nº 2093749-13.2018.8.26.0000 -Voto nº 7845 3

Postula a concessão da ordem para que seja 

determinado o trancamento da ação penal.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade 

apontada como coatora.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-

se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Extrai-se das informações prestadas pela 

autoridade coatora impetrada que se trata de denúncia oferecida pela Justiça 

Pública contra o paciente André Liberato Ferrari, pela suposta prática da 

conduta descrita no artigo 168, §1º, inciso III, combinado com o artigo 71, 

ambos do Código Penal, porque entre os dias 12 de novembro de 2015 e 12 de 

maio de 2016, na cidade de Sorocaba, ele teria se apropriado, por duas vezes, 

de coisa alheia móvel de que tinha posse em razão de profissão, consistente 

em valores de R$ 9.000,00 e R$ 6.000,00, pertencentes à vítima Maria de 

Jesus Marques Massi.

Consta ainda que os autos aguardam a citação e 

intimação do paciente para a apresentação de resposta escrita, sendo certo que 

até o momento não houve qualquer análise acerca do mérito da questão.
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Aliás, ao contrário do pretendido pelo impetrante, 

não se pode infirmar nesta esfera restrita se a prova colhida é mesmo 

insuficiente a comprovar a autoria do delito. 

Evidente, pois, que a despeito do inconformismo 

do impetrante, não há que se falar em trancamento da ação.

Ademais, como é cediço, o trancamento da ação 

penal por meio de “Habeas Corpus” é medida excepcional, que somente se 

admite quando a atipicidade da conduta, a inocência do agente ou a presença 

de uma causa extintiva da punibilidade mostrar-se flagrante.

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.  

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 

FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

AUTORIA. INOCORRÊNCIA. 1. É pacífico nesta Corte 

Superior o entendimento de que o habeas corpus, 

porquanto vinculado à demonstração de plano de 

ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo 

prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do 

impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime 

quando se tratar de advogado constituído. Precedentes. 

(...) 3. Somente é cabível o trancamento da ação penal por 

meio do habeas corpus quando houver comprovação, de 

plano, da ausência de justa causa, o que não restou 

demonstrado no caso em tela, pois baseada a denúncia em 

indícios admitidos como razoáveis de autoria em crime de 

materialidade certa, pela prova do inquérito, descabendo 

no mais a revaloração probatória na via do habeas corpus. 

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta 

extensão, denegado.
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(STJ - HC: 300328 SP 2014/0187994-6, Relator: Ministro 

NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2015, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2015)

ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A 

ORDEM.

Andrade de Castro

Relator


