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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito nº 
0094822-74.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente/querelante 
JOSE CARLOS SOARES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO e Querelado DEISE DE OLIVEIRA FERNANDES.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a análise do mérito no que se 
refere à imputação da prática do delito previsto no artigo 139 e negaram provimento ao 
recurso interposto, mantendo-se  a decisão que rejeitou a queixa-crime. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Presidente sem voto), BORGES PEREIRA E 
NEWTON NEVES.

São Paulo, 6 de setembro de 2016

LEME GARCIA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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16ª Câmara Criminal
Recurso em Sentido Estrito n. 0094822-74.2013.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: JOSÉ CARLOS SOARES
Recorrido: DEISE DE OLIVEIRA FERNANDES
Voto: 3104

Recurso em sentido estrito. Crimes contra a honra. Calúnia e 
difamação. Rejeição da queixa-crime. Recurso parcialmente 
conhecido. Reconhecimento, de ofício, da extinção da 
punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do 
delito de difamação. Ausência de elementos mínimos para 
embasar o início da persecução penal no que se refere à imputação 
do delito de calúnia. Rejeição mantida. Recurso parcialmente 
conhecido, e, na parte conhecida, desprovido. 

Trata-se de recurso em sentido estrito 

interposto por JOSÉ CARLOS SOARES contra a r. decisão proferida pela 

MM. Juíza de Direito Cristina Ribeiro Leite Balbone Costa, da 5ª Vara 

Criminal do Foro Central da Barra Funda, Comarca da Capital, que 

rejeitou a queixa-crime oferecida pelo recorrente, por meio da qual 

imputa a DEISE DE OLIVEIRA FERNANDES a prática de crimes de 

calúnia e difamação, com fundamento no artigo 395, inciso III, do 

Código de Processo Penal (fls. 43/44).

Em razões de recurso, em apertada síntese, 

pretende o recorrente o recebimento da queixa-crime e a instauração 

da competente ação penal, sob o fundamento de presença de justa 

causa, bem como de regularidade da inicial acusatória (fls. 51/65).

Em contrarrazões, manifestou-se a recorrida 

pelo não provimento do recurso (fls. 82/84). 

A douta Promotoria de Justiça opinou pelo 

desprovimento do recurso (fls. 96/99).
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A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, 

opina pelo não provimento do recurso (fls. 89/91).

É o relatório.

O recurso deve ser parcialmente conhecido, e, 

na parte conhecida, não merece provimento.

 

Inicialmente, resta prejudicada a análise do 

mérito recursal no que se refere à imputação da prática do crime de 

difamação, haja vista o advento da prescrição da pretensão punitiva. 

Vale anotar que, por se tratar de matéria de 

ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício, em 

qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição. 

Segundo consta da queixa-crime, em 11 de 

julho de 2012, a recorrida, Deise de Oliveira Fernandes, apresentou 

uma notitia criminis ao Ministério Público imputando a prática dos 

crimes de falsificação de documentos, sonegação e venda ilícita de bens 

imóveis ao recorrido, José Carlos Soares, atribuindo-lhe fatos ofensivos 

à sua reputação.

O delito de difamação é previsto no artigo 139, 

caput, do Código Penal, e tem como pena máxima cominada 01 ano de 

detenção, de maneira que o prazo prescricional em abstrato é de 03 

anos, nos termos do artigo 109, caput e inciso VI, do Código Penal.

Cabe registrar que o termo inicial da prescrição 

deve ser o dia da consumação do delito, que, no caso do delito de 
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difamação, ocorre quando a imputação do fato ofensivo chega ao 

conhecimento de uma terceira pessoa, gerando a lesão à reputação do 

ofendido. Ou seja, no presente caso, do dia do protocolo da notitia 

criminis no Ministério Público.

Assim, considerando que, desde o dia em que o 

suposto crime teria se consumado (11/07/2012) até a presente data, já 

transcorreu lapso temporal superior a 03 anos, ausente qualquer termo 

interruptivo do prazo prescricional - haja vista que não houve o 

recebimento da queixa-crime -, deve ser reconhecida, de ofício, a 

extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em 

relação ao crime previsto no artigo 139, caput, com fundamento no 

artigo 107, inciso IV, primeira figura, c.c. artigo 109, caput e inciso VI, 

todos do Código Penal.

No que tange a rejeição da queixa-crime da 

imputação da calúnia, deve ser reconhecido o acerto da decisão de piso 

quanto a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Consoante se infere do teor do documento de 

fls. 16/17, a notitia criminis apresentada pela recorrida se limitou a 

insinuar genericamente que o recorrente estaria “fazendo coisas ilícitas, 

vendendo imóveis, e pior e tudo, nada passa pelo inventário. Como 

delegado é especialista em falsificação de documentos” (sic).

 

Vale dizer, as provas que acompanham a queixa-

crime não demonstram de forma suficiente a caracterização do crime 

de calúnia, tendo em vista não terem comprovado a falsa imputação de 

fato determinado qualificado como crime com o intuito de caluniar o 

querelante, sendo certo que não basta a mera afirmação de que a 
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vítima praticou determinado delito, despista de qualquer descrição 

fática concreta da conduta praticada.

Nesse sentido, trago à colação a lição do 

doutrinador Cezar Roberto Bitencourt: 

Para que o fato imputado possa constituir calúnia, 
precisam estar presentes simultaneamente, todos os 
requisitos do crime: a) imputação de fato determinado 
qualificado como crime; b) falsidade da imputação; c) 
elemento subjetivo  'animus caluniandi'. A ausência de 
qualquer desses elementos impede que se possa falar em 
fato definido com crime de calúnia.

a) Imputação de fato determinado qualificado como crime  A 
imputação deve referir-se a fato determinado, sendo 
insuficiente, por exemplo, afirmar que a vítima furtou. É 
indispensável individualizar as circunstâncias 
identificadoras do fato, embora não sejam necessários 
detalhes minuciosos que, muitas vezes, somente a própria 
investigação pode conseguir1.

Assim, é certo que as alegações contidas na 

referida queixa-crime não foram acompanhadas de provas, nem ao 

menos de indícios da efetiva ocorrência dos fatos delituosos narrados, 

pautando-se tão somente na cópia da representação que teria sido 

apresentada ao Ministério Público pela recorrida (fls. 16/17). 

Como cediço, a inicial acusatória deve fornecer 

elementos mínimos, mas suficientes, a sustentar a acusação, o que não 

houve no caso em apreço.

 

Sobre o assunto, este é o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES CONTRA A HONRA. 
FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA-

1 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratada de Direito Penal 2: parte  dos crimes contra a pessoa  11ª ed.  
São Paulo: Saraiva, 2011  pg. 320.
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CRIME. 1. Para a deflagrar a persecução criminal, faz-
se necessário que a peça acusatória venha lastreada 
em elementos mínimos de prova que a justifiquem. 
2. Proposta a ação desacompanhada de documentos 
indispensáveis ao juízo de sua viabilidade e consumado o 
prazo decadencial, a rejeição da inicial é medida que se 
impõe. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg na APn 650/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 
CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2011, DJe 
30/06/2011)

Desta forma, ausente lastro probatório mínimo 

para justificar o início da persecução penal, era mesmo caso de rejeição 

da queixa-crime.

Em face do exposto, pelo meu voto, conheço 

parcialmente o recurso interposto, prejudicada a análise do mérito no 

que se refere à imputação da prática do delito previsto no artigo 139, 

caput, do Código Penal, a DEISE DE OLIVEIRA FERNANDES, em razão 

da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva abstrata, com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira 

figura, c.c. artigo 109, caput e inciso VI, ambos do Código Penal e, no 

que à imputação da prática do delito previsto no artigo 138, do Código 

Penal, nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se  a decisão 

que rejeitou a queixa-crime.

LEME GARCIA

Relator
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