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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido 
Estrito nº 0009074-06.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é 
recorrente/querelante MARCO ANTONIO BELMONTE MOLINO, é 
recorrida/querelada LUZIA DE FATIMA MINETTI IGNACIO.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao 
recurso interposto por Marco Antônio Belmonte Molino, para, afastados os 
fundamentos que levaram à rejeição da queixa-crime por ele formulada em face de 
Luzia de Fátima Minetti Ignácio em relação aos crimes de calúnia e injúria, 
determinar que o Magistrado a quo realize o juízo de admissibilidade referente à 
existência ou não de justa causa quanto a estas infrações, mantendo, no mais, 
inalterada a r. decisão, inclusive a rejeição da queixa-crime quanto aos demais 
crimes imputados. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), LAURO MENS DE MELLO E SOUZA 
NERY.

São Paulo, 5 de maio de 2016.

AMARO THOMÉ
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso Em Sentido Estrito nº 0009074-06.2014.8.26.0223
Recorrente/Querelante: Marco Antonio Belmonte Molino 
Recorrido/Querelado: LUZIA DE FATIMA MINETTI IGNACIO
Comarca: Guarujá
Voto nº 6492

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO  REJEIÇÃO DA 
QUEIXA-CRIME  PRETENDIDA A REFORMA DA 
R. DECISÃO PARA QUE A INICIAL SEJA 
RECEBIDA.
CRIMES DE EXTORSÃO E USURPAÇÃO DE 
FUNÇÃO PÚBLICA SÃO DE AÇÃO PÚBLICA 
INCONDICIONADA  AMEAÇA É DELITO 
PROCESSADO POR AÇÃO PÚBLICADA 
CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO  
ILEGITIMIDADE DA PARTE  MANUTENÇÃO DA 
REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME QUANTO A ESTES 
CRIMES POR AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA 
AÇÃO.

DIFAMAÇÃO  MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA 
QUEIXA-CRIME EM RELAÇÃO A ESTE DELITO 
POR INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA  
CONDUTA DESCRITA NÃO CONFIGURA 
DIFAMAÇÃO. 

CALÚNIAS E INJÚRIAS  AFASTAMENTO DA 
FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO A QUO NO 
SENTIDO DE QUE A COMPETÊNCIA SERIA DO 
JECRIM  SOMA DAS PENAS DOS CRIMES 
IMPUTADOS É SUPERIOR A 02 ANOS  
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À 
INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PRIVADA  NÃO HÁ 
INDÍCIOS SUFICIENTES RELATIVOS AO 
ENVOLVIMENTO DA FILHA DA OFENDIDA NOS 
CRIMES EM QUESTÃO  DEVOLUÇÃO DOS 
AUTOS AO MAGISTRADO A QUO PARA QUE 
FAÇA O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, 
ANALISANDO A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE JUSTA 
CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA INICIAL 
QUANTO A ESTES CRIMES CONTRA A HONRA  
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Cuida-se de recurso em sentido estrito 

interposto por Marco Antônio Belmonte Molino contra a r. 
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decisão de fls. 87/91, que rejeitou, com fulcro no artigo 395, inc. I 

e II, do CPP, c. c. o art. 267, inc. VI, do CPC/1973, a queixa-crime 

por ele oferecida em face de Luzia de Fátima Minetti Ignácio.

Irresignado, recorre o querelante, pleiteando a 

reforma da r. decisão para que a queixa-crime oferecida seja 

recebida (fls. 125/137).

A querelada apresentou contrarrazões (fls. 

193/201).

O parecer do Ministério Público foi pelo não 

provimento ao recurso (fls. 205/211).

Mantida a r. decisão pelo Juízo a quo (fl. 212).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou 

pelo não provimento do recurso (fls. 218/220).

É o relatório.

Marco Antônio Belmonte Molino ofereceu 

queixa-crime em desfavor de Luzia de Fátima Minetti Ignácio 

(fls. 02/25), sustentando que ela teria praticado os crimes de: 

(i) calúnia, nos dias: 03 de abril de 2014, 

oportunidade em que acusou o querelante de tentar matar sua 

filha, que estava gravida; e 13 de março de 2014, quando teria 

afirmado que o querelante havia espancado uma garota; 

(ii) difamação, ao enviar uma mensagem de 

texto ao pai do querelante, no dia 21 de maio de 2014, alegando 
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que ele “não sabe o que é família”;

(iii) injúria, nos dias 28 de março, 03 de abril, 

31 de maio e 03 de junho, todos de 2014, ao dizer que o 

querelante é psicopata, esquizofrênico, usuário de drogas, 

demente recalcado, fracassado, epilético doente, doente mental 

cheio de crises e covarde;

(iv) extorsão e ameaça, praticadas dias 

diversos, ao visar obter vantagem financeira, ameaçando 

denunciar o querelante em órgãos de classe, perante autoridades 

públicas e a imprensa;

(v) usurpação de função pública, pois fingiu 

ser policial com o fim de obter informações com funcionários de 

condomínio no qual o pai do querelante possui apartamento;

Com base nesses fatos, o querelante deseja ver 

a querelada ser processada. 

Contudo, no tocante aos delitos de extorsão, 

usurpação de função pública e ameaça, a ação penal é de 

iniciativa pública  condicionada à representação no caso da 

ameaça. 

A única possibilidade de se processar a 

querelada mediante queixa-crime quanto a estas infrações seria a 

hipótese da ação penal privada subsidiária (art. 5º, inc. LIX, da 

CF; art. 29, do CPP; e art. 100, § 3º, do CP), mas não há nos autos 
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nenhum elemento que indique eventual omissão do Ministério 

Público no exercício de sua função. 

Existe, inclusive, notícia de que haveria 

inquérito policial já instaurado (nº 688/14) para a apuração destes 

fatos, mas ainda não concluído. 

Ressalto que a alegação defensiva de que 

caberia queixa-crime em relação aos delitos de ação pública com 

base na conexão não prospera. 

Ainda que as condutas sejam conexas, não há 

nenhuma norma no ordenamento jurídico que outorgue ao 

querelante direito de ação em relação aos crimes de ação pública, 

junto aos delitos de ação privada, com o fim de evitar a 

decadência destes últimos.

Nestes casos, ao querelante cabe apenas a 

imputação das infrações de iniciativa privada e, caso 

posteriormente o Ministério Público ofereça denúncia, é ao juízo 

competente que se atribui a função de reunir ou não os 

processos. 

Assim, era mesmo de rigor a rejeição da 

denúncia em relação a estes crimes, por manifesta ilegitimidade 

da parte, nos termos do art. 395, inc. II, do CPP.

No tocante ao crime de difamação, agiu com 

acerto o Juízo a quo ao rejeitar a inicial com base na inépcia da 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Recurso Em Sentido Estrito nº 0009074-06.2014.8.26.0223 -Voto nº 6

denúncia (art. 395, inc. I, do CPP), posto que a queixa-crime não 

narra, de forma clara, conduta que pudesse se subsumir ao art. 

139, do CP. 

Importante ressaltar que também é o caso de 

rejeição deste ponto da inicial, por evidente ausência de justa 

causa.

A alegação de que a querelada teria dito que o 

réu “não sabe o que é família”, de forma patente, não configura o 

crime de difamação. 

Além de a frase em questão não representar a 

imputação de fato determinado, circunstância imprescindível 

para o reconhecimento do crime de difamação (conforme 

doutrina de PIERANGELI, José Henrique. In: Código Penal 

Comentado. 1ª edição. São Paulo: Verbatim, 2013. Fl. 371); da 

leitura da própria queixa-crime verifica-se que o querelante 

utilizou-se de interpretação evidentemente distorcida da frase da 

querelada para imputar-lhe o delito em tela.

De fato, consta a fl. 06 da queixa-crime que a 

querelada teria dito em mensagem de celular ao pai de Marco 

Antônio: “...so me dirigi ao sr pois o seu filho não me atende e minha 

filha tem família o sr não sabe o que e isso? O seu filho disse não (...)” 

(sic).

A simples leitura desse trecho atesta que a 
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querelada não disse que Marco Antônio não sabia o que era 

família. Das interpretações plausíveis desta frase, a que mais se 

aproxima à do querelante é a de que Luzia teria alegado que o 

próprio Marco Antônio lhe disse não saber o que é família. Tal 

afirmação, por óbvio, não configura fato ofensivo à reputação de 

alguém. 

Quanto aos demais delitos imputados 

(calúnias e injúrias), verifico que o Juízo de Primeiro Grau, sem 

analisar a existência ou não de justa causa, rejeitou a denúncia 

com base na incompetência absoluta e na indivisibilidade da 

ação penal de iniciativa privada.

Contudo, os fundamentos em questão não 

prosperam.

O art. 60, da Lei nº 9.099/95 estabelece que os 

Juizados Especiais Criminais são competentes para processar e 

julgar as “infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas 

as regras de conexão e continência”.

Ainda que os crimes imputados se enquadrem, 

de forma isolada, na categoria das infrações de menor potencial 

ofensivo (todos, nos termos do art. 61, da Lei nº 9.099/95, 

possuem pena máxima não superior a 02 anos), como a 

imputação do querelante refere-se a situação de suposto 

concurso de crimes, a competência é da Justiça Criminal Comum.
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Com efeito, por si só, a pena máxima 

abstratamente prevista para o delito de calúnia já é a do limite de 

02 anos para a competência dos Juizados Especiais Criminais. 

Considerando o concurso com os demais crimes imputados  

outra calúnia e injúrias -, a competência passa ser da Justiça 

Comum. 

Nesse sentido:

“2. Pacificou-se a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que, no concurso de infrações de menor 

potencial ofensivo, a pena considerada para fins de 

fixação da competência do Juizado Especial 

Criminal será o resultado da soma, no caso de 

concurso material, ou da exasperação, na hipótese de 

concurso formal ou crime continuado, das penas 

máximas cominadas aos delitos. Se desse somatório 

resultar um apenamento superior a 02 (dois) anos, 

fica afastada a competência do Juizado Especial. 

Precedentes.” (STJ, Rcl Nº 27.315/SP, parte da 

ementa, 3ª Seção, Min. Reynaldo Soares da 

Fonseca, 09/12/2015). 

Conclui-se, portanto, que o Juízo da 3ª Vara 

Criminal do Guarujá não é absolutamente incompetente para 

apreciação da imputação formulada.
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Data vênia ao Magistrado a quo, mas também 

não prospera o fundamento da indivisibilidade da ação de 

iniciativa privada.

Isso porque, nenhuma das imputações de 

crimes contra a honra narradas na queixa-crime pelo querelante 

foi praticada pela filha da querelada. Todos os fatos, segundo a 

imputação, teriam sido cometidos exclusivamente por Luzia de 

Fátima e nenhum dos elementos informativos juntados aos autos 

aponta eventual participação de Lucianna.

Afastados os fundamentos apresentados pelo 

Juízo de Primeiro Grau para a rejeição dos crimes de calúnia e 

injúria narrados na queixa-crime, e considerando que não houve 

apreciação da justa causa da acusação em relação a estas 

infrações, é de rigor a devolução da competência à Vara de 

Origem para que seja realizado o juízo de admissibilidade. 

Com efeito, a apreciação do mérito da 

imputação por este Egrégio Tribunal de Justiça sem manifestação 

prévia do Juízo a quo importaria indevida supressão de Instância. 

Ante o exposto, dou parcial provimento ao 

recurso interposto por Marco Antônio Belmonte Molino, para, 

afastados os fundamentos que levaram à rejeição da queixa-

crime por ele formulada em face de Luzia de Fátima Minetti 

Ignácio em relação aos crimes de calúnia e injúria, determinar 
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que o Magistrado a quo realize o juízo de admissibilidade 

referente à existência ou não de justa causa quanto a estas 

infrações, mantendo, no mais, inalterada a r. decisão, inclusive a 

rejeição da queixa-crime quanto aos demais crimes imputados.

AMARO THOMÉ

Relator
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