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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito nº 
0007298-34.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é recorrente/querelante 
CRISTIANE FURLANETI, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO e Querelado RONE EMERSON VENDRAMINI.

ACORDAM, em 7ª 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 
FERNANDO SIMÃO (Presidente) e ALBERTO ANDERSON FILHO.

São Paulo, 1º de setembro de 2016

REINALDO CINTRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso em sentido estrito nº 0007298-34.2015.8.26.0320
Comarca: Limeira
Recorrente: Cristiane Furlaneti
Recorrido: Rone Emerson Vendramini

Voto nº 2343

Recurso em sentido estrito. Difamação e injúria. Rejeição da 
queixa-crime. Ausência de apresentação de data da ocorrência das 
supostas ofensas. Art. 41 do CPP. Impossibilidade de se verificar a 
ocorrência da decadência. Falta de justa causa. Recurso não 
provido.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por CRISTIANE 

FURLANETI em face da r. decisão que rejeitou queixa-crime que propôs em face de 

RONE EMERSON VENDRAMINI, seu ex-marido, por suposta prática dos crimes de 

injúria e difamação.

Aduz a recorrente que a r. decisão atacada não apreciou 

corretamente a prova apresentada, e que a inicial acusatória preenche os requisitos legais e 

merece ser recebida.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo não provimento do 

recurso (fls. 117/119).

Houve manifestação do promotor de justiça (fls. 122/125) e da d. 

Procuradoria Geral de Justiça (fls. 130/133), ambas pugnando pelo improvimento do 

recurso, e os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

O recurso não merece ser provido.

De fato, a narração indeterminada da inicial acusatória não 

demonstra a contento as circunstâncias do crime, requisito essencial previsto no art. 41 do 
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Código de Processo Penal (CPP).

A maioria da prova apresentada não evidencia injúria ou difamação 

(v. fls. 11, 13 e 107/112), e naquelas em que há indícios da prática delitiva, não há 

indicação da data dos fatos, o que seria necessário, considerando que se está diante de 

crime de ação privada, cujo prazo decadencial para a persecução penal é de 06 (seis) meses 

(art. 38, caput, do CPP).

Assim sendo, ausente apresentação de correlação precisa entre a 

data das ofensas e seu conteúdo, inviável a persecução penal, que, como bem ressaltou a d. 

Procuradoria Geral de Justiça, carece inclusive de justa causa.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente recurso 

em sentido estrito, nos termos da fundamentação exposta.

Reinaldo Cintra
Relator
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