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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Crimes de Calúnia, Injúria e 
Difamação de Competência do Juiz Singular nº 2115455-23.2016.8.26.0000, da 
Comarca de São Paulo, em que é querelante HELIO MARCOS PEREIRA JUNIOR, 
é querelada JULIANA PITELLI DA GUIA (JUIZ DE DIREITO).

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM A QUEIXA-CRIME E 
DECLARARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE. V.U. SUSTENTARAM 
ORALMENTE OS ADVS. DRS. RICARDO PONZETTO E JOSÉ LUÍS MENDES 
DE OLIVEIRA LIMA.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO 
DIMAS MASCARETTI (Presidente sem voto), AMORIM CANTUÁRIA, 
BERETTA DA SILVEIRA, RICARDO NEGRÃO, ADEMIR BENEDITO, 
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA 
RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO 
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO 
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ARANTES 
THEODORO, TRISTÃO RIBEIRO, BORELLI THOMAZ, JOÃO NEGRINI 
FILHO, SÉRGIO RUI E RICARDO ANAFE.

São Paulo, 30 de novembro de 2016. 

Alvaro Passos
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 27992/TJ – Rel. Álvaro Passos – Órgão Especial

Ação Penal nº 2115455-23.2016.8.26.0000

Querelante: HÉLIO MARCOS PEREIRA JÚNIOR

Querelada: JULIANA PITELLI DA GUIA

Comarca: São Paulo

EMENTA

AÇÃO PENAL PRIVADA  Queixa-crime  
Imputação de crimes de difamação e injúria  
Decadência  Ocorrência  Ajuizamento após o 
decurso do prazo de 6 meses  Lapso temporal 
contado do primeiro acesso ao teor integral dos 
autos, após a audiência em cuja gravação se alega 
constar a prática da conduta ofensiva  Carga dos 
autos pelo advogado para análise total do processo 
para a sua atividade profissional com a entrega de 
alegações finais  Reconhecimento da decadência 
com extinção da punibilidade.

Vistos.

Trata-se de queixa-crime ajuizada por Hélio 

Marcos Pereira Júnior em face da Dra. Juliana Pitelli da Guia, Juíza de 

Direito da comarca de Peruíbe, objetivando a apuração da eventual prática 

de crimes contra a honra (difamação e injúria).

Em apertada síntese, discorre, o 
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querelante, que foi vítima de conduta ofensiva à sua honra, objetiva e 

subjetiva, praticada em audiência em que ele atuava como advogado do 

réu.

Após notificação, a querelada apresentou 

resposta à fls. 65/71. Na sequência, sobrevieram uma manifestação sobre a 

resposta e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo 

acolhimento da preliminar de decadência com rejeição da queixa-crime.

É o relatório.

De acordo com o disposto no art. 145 do 

Código Penal, em regra, nos crimes contra a honra somente se procede 

mediante queixa, salvo no caso do art. 140, § 2º. Por sua vez, nos termos 

do art. 103 do mesmo texto legal, “o ofendido decai do direito de queixa ou 

de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, 

contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso 

do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para 

oferecimento da denúncia”. Tal previsão encontra-se reproduzida também 

no art. 38 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, o querelante alega 

que a prática ofensiva ocorreu em audiência de processo em que ele 

participava como advogado do réu em 20/10/2015, mas que somente teve 

conhecimento dos fatos em 20/01/2016, ocasião em que foi feita carga dos 

autos para a elaboração do recurso de apelação daquela ação e que seu 

estagiário ouviu a gravação da audiência, na qual constam as ofensas 

feitas pela querelada.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-

se o decurso do prazo decadencial de 6 (seis) meses. Com efeito, após a 

aludida audiência, foi aberto prazo para que os litigantes apresentassem 

suas manifestações finais, momento em que constava nos autos todo 
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ocorrido no feito até aquele momento, inclusive o teor da audiência, tendo 

sobrevindo a respectiva sentença em 12 de dezembro de 2015.

Destarte, neste instante o patrono teve 

acesso ao conteúdo integral dos autos, inclusive do mencionado áudio, 

devendo ser considerado este o momento de sua ciência dos fatos e da 

autoria, não sendo crível a alegação de que somente teve conhecimento 

por meio de seu estagiário quando da carga para apresentação de recurso 

três meses depois, porquanto lhe incumbia a diligência de analisar 

completamente o processo, até mesmo para exercer a sua atividade 

profissional para apresentação das alegações finais naquela ação. 

Como a presente queixa-crime somente foi 

ajuizada em 09/06/2016, quando já decorrido o prazo decadencial de seis 

meses, de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade. 

Por último, aplicando-se o art. 85 Código de 

Processo Civil por força do art. 3º do Código de Processo Penal, bem como 

considerando o princípio da causalidade e a necessidade de apresentação 

de defesa através de advogado, fica, o querelante, condenado no 

pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 

ao patrono da querelada. Anote-se que é cabível tal imposição nesta 

espécie de ação mesmo quando não apreciado o mérito, conforme já 

julgado no E. STJ: 

PROCESSUAL  PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO PENAL  PRIVADA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 3º DO CPP. I  -  

"Consoante  a  jurisprudência  sedimentada do STJ, o princípio geral  da 

sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se  tratar  de  ação  

penal  privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge 

Mussi). II  - Tal entendimento, que decorre da aplicação do disposto no art. 3º do 

CPP, restritivamente às ações penais privadas, deve observar o princípio   da   
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causalidade,  não  se  limitando  a  condenação  de honorários  aos casos em que 

haja sentença de mérito, pois utilizado subsidiariamente  o  CPC, devem ser 

aplicados também seus princípios norteadores. Embargos de divergência 

desprovidos. (EREsp 1218726 / RJ  Terceira Seção  Rel. Felix Fischer  J. 

22/06/2016)

Ante o exposto, rejeito a queixa-crime e 

declaro extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código 

Penal e do art. 395, II, do Código de Processo Penal. 

ÁLVARO PASSOS

Relator
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