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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido 

Estrito nº 0009474-73.2013.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é 

recorrente/querelante LUCILA DOS SANTOS ALENCAR, é recorrido MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Querelado PATRICIA REGINA 

COLOMBO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao 

recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

NUEVO CAMPOS (Presidente) e RACHID VAZ DE ALMEIDA.

São Paulo, 16 de junho de 2016.

FRANCISCO BRUNO

RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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Recurso em Sentido Estrito nº 0009474-73.2013 - Cotia

Recorrente/Querelante: Lucila dos Santos Alencar 

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

Querelada: Patricia Regina Colombo

Relator: Des. Francisco Bruno

Voto nº 22463

Recurso em sentido estrito.  Rejeição de queixa-crime 
com fundamento nos artigos 41, 44 e 24 do CPP. 
Possibilidade de rejeição parcial, em relação aos crimes 
de ameaça, injúria racial, racismo e calúnia, com 
recebimento da queixa-crime apenas em relação ao 
crime de difamação. Recurso parcialmente provido.

Trata-se de recurso em sentido estrito contra a r. decisão de 

fls. 65, que rejeitou a queixa-crime oferecida por Lucila dos Santos Alencar 

contra Patricia Regina Colombo, imputando a esta a prática de crimes de 

ameaça, injúria racial, racismo, calúnia e difamação. A queixa-crime foi, de 

início, recebida parcialmente com base no artigo 395, II e III, do Código 

de Processo Penal, com relação aos crimes de calúnia e difamação (fls. 

61) e, na audiência, foi rejeitada com base nos artigos 41, 44 e 24 do 

mesmo código. 

Recorre a querelante, pretendendo a reforma da decisão e o 

prosseguimento do feito (fls. 72/75).

Apresentadas contrarrazões (fls. 100/110), manifestou-se o 

Ministério Público pelo provimento parcial do recurso (fls. 112/116) e a d. 

Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 135/138). 

É o relatório.

Lucila dos Santos Alencar propôs queixa-crime contra  
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Patricia Regina Colombo, vulgo “Paty”, alegando que esta, na página de 

Facebook, no celular e em locais públicos, como no Banco Itau, 

constrangeu a querelante, em público, com condutas tais como: colou 

fotos de chimpanzé e gorila, fazendo alusões e comentários jocosos à 

querelante, que é negra; fez ameaças de morte pelo celular; referiu-se à 

querelante como ladra; juntou foto estereotipada de terceiro para 

ridicularizar a querelante; referiu-se à querelante e marido como “duas 

bostas que alguns ainda chamam de gente”; veiculou mensagens entre 

amigos citando a querelante como estelionatária, ladra, vagabunda, 

bandida e analfabeta; promoveu campanhas de desmoralização como 

ofensas de ordem estética, mora e criminal contra a querelante, pelo 

Facebook; divulgou o endereço da querelante no Facebook, com 

comentários citados. Alega que, em razão da conduta da querelada, teve 

crise emocional e psicológica, necessitando de auxílio médico. Por todos 

estes motivos, imputou à querelada a prática dos crimes de racismo, 

injúria racial, calúnia, difamação e ameaça.

Na decisão de fls. 61, o dr. Guilherme Lopes Alves Lamas 

rejeitou parcialmente a queixa-crime, com relação aos delitos de ameaça, 

injúria racial e racismo, designando audiência para tentativa de 

reconciliação em relação aos delitos de calúnia e difamação para o dia 29 

de abril. Na audiência, o MM. Juiz Sergio Augusto Duarte Moreira retificou 

a decisão anterior, rejeitando integralmente a queixa, com base nos 

artigos 41, 44 e 24 do Código de Processo Penal (fls. 65).

Com o devido respeito ao entendimento adotado pelo 

eminente Juiz que presidiu a audiência e proferiu a decisão recorrida, 

penso que a decisão anterior, de fls. 61, deve ser parcialmente 

restabelecida, uma vez que entendo possível a rejeição parcial da peça 

acusatória. Se é possível a rejeição da denúncia ou queixa-crime 

apresentada em relação a vários delitos, com fundamentos diversos, 

também é possível a rejeição da inicial com relação a uma  determinada 
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imputação e prosseguimento pela outra imputação, se preenchidos os 

requisitos. 

Nesse caso, de fato, para os delitos de ameaça, injúria racial 

e racismo apenas o Ministério Público detém a legitimidade ativa para 

propor a ação, mediante  representação da vítima, razão pela qual a 

queixa não poderia ser mesmo recebida. Porém, com relação à difamação 

e calúnia é possível o recebimento da queixa, se preenchidos os 

pressupostos.

A querelante alega ter sido vítima de difamação quando a 

querelada enviou mensagens a amigos dirigindo-se a ela como 

“estelionatária, ladra, vagabunda, bandida e analfabeta”, promovendo 

campanha de desmoralização pelo Facebook com ofensas de ordem 

estética, moral e criminal. Ao que tudo indica, porque não consta 

expressamente na inicial, com base nas cópias juntadas pela querelante, 

trata-se de cobrança de dívida entre as partes, sendo ela a devedora.

O artigo 139 do Código Penal prevê o crime de difamação, 

que é imputar fato ofensivo à reputação de alguém. As imputações 

contidas nos documentos podem, eventualmente caracterizar o delito, já 

que, a princípio, atingem a reputação da querelante perante  a sociedade.

Todavia,  entendo que os fatos descritos não a caracterizam 

o crime de calúnia. Isto porque a querelante é chamada de “ladra”  e 

“estelionatária” , mas a a imputação genérica não configura esse delito.

 Desta forma, a ação deve prosseguir em relação à 

difamação, pela qual deve ser recebida a queixa-crime.

Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao 

recurso.

FRANCISCO BRUNO
Relator
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