
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 

ACÓRDÃO U M 
*01213183* 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus, 

N° 01030022.3/8-0000-000, da Comarca de Guarulhos, em que é(são) 

IMPETRANTE/PACIENTE(s) EDSON PEREIRA BELO DA SILVA (OU), 

sendo IMPETRADO(s) COLÉGIO RECURSAL DA COMARCA DE 

GUARULHOS. 

ACORDAM, em 11a Câmara do 6o Grupo da Seção Criminal, 

proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM A ORDEM PARA TRANCAR 

O PROCEDIMENTO. V.U., COM A RESSALVA DO 3o JUIZ, NO SENTIDO 

DE ESTAR PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA.", de conformidade 

com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) 

GUILHERME G. STRENGER e teve a participação dos Desembargadores 

SILVEIRA LIMA, ANTÔNIO MANSSUR. 

São Paulo, 10 de ianeiro de 2007 

Dl RIS 
Relator 
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Tribunal de Just iça do Estado de São Paulo 

Habeas Corpus: 1.030.022.3/8 voto: 13.368 

Impetrante/Paciente: Edson Pereira Belo da Silva 

Rei.: Dl RISSIO BARBOSA. 

Trata-se de habeas corpus impetrado, 

inicialmente, perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, selo 

advogado EDSON PEREIRA BELO DA SILVA, em setíAnr>f5ny 

interesse, e visando o trancamento de procedimento penal perante a 

Quarta Vara Criminal da Comarca de Guarulhos pela suposta prática de 

injúria contra o D. Magistrado da Quinta Vara Criminal daquela 

Comarca. 

Pelo V. Acórdão de fls. 132, decidiu o Pretório 

Excelso ser este Tribunal de Justiça o competente para apreciação da 

matéria. 

É o sucinto relatório. 
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O advogado EDSON PEREIRA BELO DA 

SILVA, cioso de seu desempenho como defensor dativo na Comarca de 

Guarulhos, nomeado pelo D. Magistrado da Quinta Vara Criminal, 

requereu pudesse entrevistar-se com o assistido, autos da audiência, 

marcada para o dia 11 de novembro de 2003 - em caráter reservado. 

Por questão de segurança, não lhe foi permitida 

a entrevista na carceragem, havendo naquele Juízo portaria a respeito; 

poderia, sim, entrevistar-se com o preso na própria sala do ilustre 

Magistrado, presente escolta até mesmo para segurança do próprio e 

ilustre causídico. 

insatisfeito, saiu da sala, procedendo-se 

nomeação de outro defensor, da Procuradoria do Estado. 

O impetrante-paciente, a título de preservação 

de direitos, fez elaborar Boletim de Ocorrência (fls. 53/54), mas 

surpreendeu-se com procedimento para apurar eventual injúria com a 

intempestiva saída da sala de audiência, como protesto, além de 

externar as seguintes expressões: "Retiro-me desta sala de 

audiência deixando esse douto julgador a vontade para praticar ou 

não junto com o Dr. Promotor este importantíssimo ato 

processual, já que, considerar-me, diretamente, dispensável à 

Justiça" (sic fls. 52,v.°). 

Apreciando o Termo Circunstanciado de fls. 

35/36, o D. Magistrado da Quarta Vara Criminal, Dr. Rodrigo Capez 
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56/59), entendendo nenhum ilícito, sequer em tese, ter sido praticado 

pelo advogado em questão, deferiu de ofício habeas corpus 

trancando tal procedimento, recorrendo de ofício. 

Quem apreciou o recurso oficial foi a Eg. Turma 

Criminai do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais da Comarca de Guaruihos, que o provendo, designou 

prosseguimento do feito na forma do art.° 72 da Lei n.° 9.099/95 (fl 

63). 

Em decorrência do entendimento do Pretório 

Excelso, como já relatado, vieram os autos de habeas corpus a este 

C. Tribunal de Justiça, manifestando-se a D. Procuradoria Geral de 

Justiça (fls. 139/143) pela denegação da ordem. 

Todavia, entendo deva merecer integral prestigio 

a r. decisão do Dr. Rodrigo Capez. 

Mesmo antes da Lei n.° 10.792, de 1.° de 

dezembro de 2003, que alterou o art.° 185, do Código de Processo 

Penal, dispondo em seu § 2.° (do art.° 185) que "Antes da realização 

do interrogatório, o juiz assegurará o direito de entrevista 

reservada do acusado com seu defensor", era legítima, tanto quanto 

elogiável, a pretensão do defensor, mui especialmente o dativo, como 

no caso, entrevistar-se com o réu, garantia já constante na Lei n.° 

8.906/94, conhecida como Estatuto da Ordem dos Advogados do 
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Brasil, o que, aliás, consignado no V. Acórdão de fls. 28/30 e referente 

a caso assemelhado na Comarca de Barueri. 

Inconvencido de que o encontro com o assistida, 

cliente, na forma como ofertado pelo D. Magistrado não atendia o que 

lhe seria de direito, posto que devassado, saiu da sala proferindo 

expressões de desalento, mas que, conquanto até pudesse sugerir 

forma pouco amistosa de manifestar desagrado, não chegou, todavia, a 

incursionar na seara penal. 

Nenhuma palavra de desprestígio, data venia, 

ofensa ou gravame ao ilustre Magistrado; nenhum ato ou 

comportamento outro de igual teor. 

Como anotado pelo D. Magistrado Rodrigo 

Capez repita-se: poderia o paciente adotar outra forma, mais educada; 

contudo, considerando-se os antecedentes em que reiteradamente 

vinha propugnando por tal reservada entrevista, não passou de mero 

desafogo ou desabafo, o que é manifesto, evidente e cristalino, não 

havendo porque designar-se qualquer procedimento se, às escancaras, 

já se antevê a inexistência de qualquer ilícito e, portanto, o 

constrangimento ilegal a que submetido se prevalente o que entendido 

pela Junta Recursal. 

Tal digressão tornou-se necessária, ao ver do 

relator, para que nenhuma outra figura do Código Penal pudesse vir a 

ser acenada (eventualmente um desacato, v.g.), e isto porque, 

prefalada injúria, estaria, agora, sepultada pela prescrição. 
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De efeito, o incidente ocorreu em 11 de 

novembro de 2003, e a pena por aquela suposta ofensa à honra, 

abstratamente cominada, é de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção 

ou multa, período de corrosão conhecido ainda que se qualificasse o 

ato por tratar-se de, no pólo passivo, funcionário público em razão de 

suas funções (art.° 141, II, CP), não presente, nos autos, qualquer 

representação formal. 

Resumidamente, o que ocorrido melhor campo 

teria perante a Egrégia Ordem dos Advogados do Brasil, dispensando-

se intervenção da seara penal. 

Face ao exposto, deferem a ordem para 

trancamento do procedimento referente ao Termo Circunstanciado 

aludido, preservada merecida admiração pelo culto e ilustre Magistrado 

DR. NELSON BECKER. 

EDUAWG^NTONIO Dl RISSIO BARBOSA 

RELATOR 
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