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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000428-32.2014.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante/querelante 
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, é apelado/querelado MESSIAS MARCELINO 
SANTIAGO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 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 sem voto), LUIS SOARES DE MELLO E EUVALDO CHAIB.

São Paulo, 26 de julho de 2016

CAMILO LÉLLIS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0000428-32.2014.8.26.0441

Comarca: Peruíbe

Apelante/Querelante: Rodrigo Alves de Oliveira

Apelado/Querelado: Messias Marcelino Santiago 

Magistrada: Juliana Pitelli da Guia

Voto nº 17366

APELAÇÃO CRIMINAL  Calúnia, injúria, difamação, ameaça e 
denunciação caluniosa  Pleito de condenação do apelado  
Impossibilidade  Procuração que não menciona os fatos criminosos 
nem o nome do querelado  Inobservância do art. 44 do CPP  Queixa-
crime que não preenche os requisitos do art. 41 do mesmo Código  
Crimes de ameaça e de denunciação caluniosa que se apuram mediante 
ação penal pública, não havendo demonstração de ser hipótese de ação 
privada subsidiária da pública  Delito de denunciação caluniosa não 
narrado na queixa-crime  Ausência de aditamento  Eventual 
condenação que violaria o princípio da correlação  MÉRITO  Não 
comprovada a ocorrência dos fatos em tela  Imbróglio a ser resolvido 
na seara cível  Recurso não provido.

Vistos,

Trata-se de apelação interposta por Rodrigo 

Alves de Oliveira contra a sentença de fls. 170/171 que 

rejeitou a queixa-crime ofertada em relação a Messias 

Marcelino Santiago, no tocante ao crime do art. 147 do 

Código Penal, por ilegitimidade de parte, e o absolveu da 

imputação dos arts. 139 e 140, ambos do Código Penal, com 

fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Inconformado, apela Ronaldo, pleiteando a 

condenação do querelado pelos crimes de calúnia, injúria, 

difamação, ameaça e denunciação caluniosa, majorando-se a 
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pena em 1/3 por terem sido os delitos perpetrados na 

presença de várias pessoas (fls. 176/182).

Contrarrazões ofertadas pelo querelado (fls. 

192/197).

O Ministério Público e a douta Procuradora Geral 

de Justiça opinaram pelo desprovimento do apelo (fls. 

199/201 e 207/211).

É o relatório.

De início, insta salientar, como bem consignado 

na sentença vergastada, que sequer era caso de ter sido 

recebida a queixa-crime por inúmeros motivos que serão 

doravante analisados. Em outros dizeres, se tais vícios 

tivessem sido aventados oportunamente, o feito poderia ter 

sido coarctado de forma prematura, evitando-se, assim, a 

desnecessária movimentação do já tão sobrecarregado Poder 

Judiciário, o que, lamentavelmente, não ocorreu.

Pois bem.

Dispõe o art. 44 do Código de Processo Penal que 

a queixa poderá ser ofertada por procurador com poderes 

especiais, devendo constar do instrumento do mandato o 

nome do querelado1 e a menção do fato criminoso, salvo 

quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que 

devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

1 E não do querelante, como consta da literalidade do dispositivo. Nesse sentido, 
Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 9ª ed., revista, 
atualizada e ampliada, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 163.
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No caso em tela, facilmente se nota a ausência do 

preenchimento de tais requisitos (fls. 08), não constando da 

procuração sequer a descrição sucinta dos fatos ou os 

dispositivos legais infringidos, o que, por si só, já evidenciaria 

o descabimento deste apelo.

A propósito, confira-se entendimento do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça:

“1. A interpretação dada ao art. 44 do Código de 

Processo Penal, pelo Superior Tribunal de Justiça, é no 

sentido de se exigir que a procuração outorgada - com o 

escopo específico que ofertar queixa-crime - contenha, 

pelo menos, a indicação do respectivo dispositivo penal, 

não sendo necessária a narrativa minuciosa da 

conduta delitiva. 

2. No caso dos autos, a procuração sequer contém a 

indicação do dispositivo penal em que foi dada como 

incursa a recorrente, de modo que o reconhecimento da 

irregularidade é medida que se impõe. 

3. Sendo de ação penal privada a actio penalis na 

espécie, operou- se a decadência do direito do ofendido 

a oferecer queixa-crime, em conformidade com o 

disposto no art. 38 do Código de Processo Penal, pois a 

irregularidade não foi sanada no prazo de seis meses.” 

(RHC 44287/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti 

Cruz, DJe01.12.2014).

E, não obstante a jurisprudência confira certo 

elastério ao aludido dispositivo, oportunizando, a posteriori, a 

correção de omissões ou imperfeições na procuração por 

traduzir mera irregularidade que não importa o decurso do 
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prazo decadencial  o que não ocorreu “in casu” , é certo que 

a queixa-crime também não observa os ditames preconizados 

no art. 41 do mesmo Diploma Processual.

Ora, a claudicante inicial não registra a data em 

que os fatos teriam ocorrido, limitando-se a mencionar o dia 

em que o apelante comprou o veículo do apelado, situação da 

qual é possível conjecturar se tratar de datas distintas. 

Restou comprometido, assim, o cálculo de eventual 

transcurso do prazo decadencial de 06 meses.

A mera juntada de boletins de ocorrência, 

ademais, não tem o condão de suprir a carência em tela, na 

medida em que descabe ao Poder Judiciário efetuar remendos 

à inicial do querelante, devidamente assistido por profissional 

dotado de qualificação técnica, sob pena, inclusive, de 

malferir o direito à ampla defesa do querelado. 

Mas não é só.

Ainda que, com relativo esforço, se supere a 

inépcia da queixa-crime, manifesta a ilegitimidade de parte no 

tocante ao suposto delito de ameaça, visto que é de ação penal 

pública, não demonstrando o apelante ser hipótese de ação 

privada subsidiária da pública.

Situação semelhante se verifica com relação ao 

crime de denunciação caluniosa sobre o qual pesa, ainda, 

mais um porém: não houve aditamento da queixa-crime para 

a inclusão de fato novo (fls. 105), conquanto a defesa tenha 

acostado inúmeros documentos por ocasião da audiência de 
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instrução, debates e julgamento, acenando a configuração, em 

princípio, do delito em questão.

À luz, pois, do princípio da correlação, segundo o 

qual forçosa a correspondência entre a condenação e a 

imputação, inadmissível seria a condenação do querelado por 

este crime.

Como adiantado supra, todos esses óbices de 

cunho processual permitiriam concluir pelo desacerto deste 

feito, sendo prescindível até mesmo enfadonha incursão no 

mérito da causa que somente foi analisado pela magistrada 

em virtude do estágio em que se encontrava o processo 

(observância de toda a instrução probatória).

Saliente-se, de todo modo, que as testemunhas 

Liciele Souza e Aliene Santiago afirmaram que o apelante é 

quem abordou o apelado de forma inopinada e já bastante 

exaltado, não tendo elas ouvido este último xingar o primeiro 

(mídia a fls. 173).

Lado outro, a única testemunha arrolada pelo 

querelante foi Ronaldo da Silva, o qual, de forma deveras 

vaga, somente confirmou o suposto xingamento de “ladrão” 

por parte do querelado depois de muita insistência da 

causídica do apelante  e sem a convicção necessária para 

arrimar um édito condenatório (mídia a fls. 173).

Por derradeiro, conforme bem ressaltado pela 

douta Procuradoria, tudo indica ter ocorrido uma celeuma em 

torno da venda de um automóvel, sem ter ocorrido qualquer 
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delito e, por consectário lógico, referido impasse deve ser 

resolvido na esfera cível, e não na criminal.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento 

ao recurso. 

CAMILO LÉLLIS 

      Relator
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