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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0109038-06.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/querelante 
HWU SU CHIU LAW, são apelados/querelados ELY AKKARI, GIHAD KAMEL 
AYACHE e CESAR ELIAS ORTOLAN.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Desse modo, patente a nulidade do processo, 
incluso o despacho de extinção da punibilidade, com rejeição da queixa, determinando-se a 
remessa do feito para distribuição a uma das Varas da Justiça Comum, que procederá ao 
reexame da queixa, com vistas a seu recebimento ou não, prejudicado o exame do recurso. 
V.u..", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IVAN 
SARTORI (Presidente), CAMILO LÉLLIS E EDISON BRANDÃO.

São Paulo, 3 de maio de 2016

IVAN SARTORI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0109038-06.2014.8.26.0050

Comarca: SÃO PAULO

Juízo de Origem: Vara do Juizado Especial Criminal 

Juiz: José Zoega Coelho

Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Criminal

Apelante/querelante: HWU SU CHIU LAW

Apelados/querelados: ELY AKKARI e OUTROS

                                 VOTO DO RELATOR

Ementa: Apelação  Calúnia e difamação  Rejeição da queixa-
crime  Feito processado no JECRIM  Somatória das penas a 
superar o linde de dois anos  Incompetência absoluta, 
consoante reconhecido pelo Colégio Recursal, inclusive  
Precedentes  Nulidade “ab initio” que se reconhece, 
determinada a remessa do feito a uma das varas do Juízo 
Comum, prejudicado o exame do apelo.

Trata-se de apelação em queixa crime, interposta pela 

querelante, da decisão de fls. 128/32, que, fundada nos arts. 107, V, 

e 49, ambos do Código de Processo Penal, julgou extinta a 

punibilidade dos querelados Ely Akkary, Gihad Kamel Ayache e César 

Elias Otolan.

Aduz a recorrente que inocorrente a renúncia tácita 

ao direito de queixa, por violação ao princípio da indivisibilidade, 

porquanto despicienda a presença no polo passiva da ação de todos 

os advogados do escritório contratado pelos demais querelados, 

bastante que é o endereçamento acionário contra o causídico que 

subscreveu a peça em que insertas as calúnias e difamações (fls. 

135/54).
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Manifestação ministerial a fls. 157/8.

Contrariedade a fls. 161/70.

Recurso bem processado, dispensada a fala da PGJ, 

diante do parecer ministerial de 1a Instância e da nulidade evidente, 

já implicitamente proclamada por Turma Recursal, que decidiu pela 

incompetência da Justiça Especial (fls. 223/5). 

É o relatório, adotado, no mais, o de primeiro grau.

Prejudicado o apelo.

É que o art. 98, I, da Constituição Federal preceitua 

que cabe aos Juizados Especiais o julgamento de infrações penais de 

menor potencial ofensivo, cuja definição vem expressa no art. 66 da 

Lei nº 9.099/95:

“Consideram-se infrações penais de menor potencial 

ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções 

penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não 

superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”

E, em se cuidando de queixa a versar sobre os delitos 

de calúnia e difamação, cujas penas máximas em abstrato, quando 

somadas, chegam a três anos, tem-se por superado, em muito, o linde 

da lei de regência.

Assim e tendo o feito tramitado perante o JECRIM, 

ocorrente nulidade insanável, dada a incompetência absoluta do 

último.

Nesse sentir:

“A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido 

de que, para fins de fixação de competência do 
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Juizado Especial, será considerado o resultado da 

soma da pena máxima cominada ao delito com a 

causa de aumento que lhe seja imputada, soma que, 

ultrapassado o patamar de 2 (dois) anos, afasta a 

competência do Juizado Especial Criminal. 

(Precedente)” (STJ - Habeas Corpus nº 300826/SP, 

Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 

07.04.2015).

Aliás, repise-se, o próprio Colégio Recursal 

reconheceu a incompetência do JECRIM para o julgamento deste 

feito.

Em verdade, primando pela técnica, aquele Colegiado 

deveria ter proclamado a nulidade da decisão de rejeição da queixa, 

ordenando a remessa dos autos à 1a Instância da Justiça Comum, 

evitando delonga.

Assim não agiu, todavia.

Desse modo, patente a nulidade do processo, incluso 

o despacho de extinção da punibilidade, com rejeição da queixa.

É o que se proclama, determinando-se a remessa do 

feito para distribuição a uma das Varas da Justiça Comum, que 

procederá ao reexame da queixa, com vistas a seu recebimento ou 

não, prejudicado o exame do recurso.

  IVAN SARTORI

                   Desembargador Relator
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