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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido 

Estrito nº 0001318-47.2015.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é 

recorrente/querelante SHEILA REGINA DE MORAES SILVEIRA, é querelado 

LUCAS SILVEIRA LAGES DE MAGALHÃES e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 10ª 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 

NUEVO CAMPOS (Presidente) e RACHID VAZ DE ALMEIDA.

São Paulo, 1º de dezembro de 2016

NELSON FONSECA JÚNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Recurso Em Sentido Estrito nº 0001318-47.2015.8.26.0663 - Comarca de  Votorantim                         2/6

Recurso em Sentido Estrito nº 0001318-47.2015.8.26.0663

Juízo de Origem: Vara Criminal da Comarca de Votorantim - SP

Recorrente/Querelante: Sheila Regina de Moraes Silveira

Recorrido/Querelado: Lucas Silveira Lages de Magalhães

Juíza de 1ª Instância: Karla Peregrino Sotilo

Voto nº 5.667

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CALÚNIA, 
DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - Irresignação contra decisão que 
rejeitou queixa-crime por falta de justa causa - Inicial na qual 
constava a versão isolada da querelante e que veio acompanhada 
apenas do boletim de ocorrência produzido de forma unilateral 
pela própria recorrente, sem a oitiva de qualquer testemunha, 
em procedimento investigatório, que teria presenciado as 
supostas ofensas, para eventualmente confirmar os fatos 
narrados pela querelante e respectiva autoria, de modo a 
justificar a instauração da persecução criminal - 
Impossibilidade, ainda, de emenda diante do decurso do prazo 
decadencial previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal - 
Decisão monocrática que deve ser preservada - Recurso 
desprovido.

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

de fls. 30/32, cujo relatório se adota, que rejeitou a queixa-crime oferecida pela 

querelante Sheila Regina de Moraes Silveira contra o querelado Lucas Silveira 

Lages de Magalhães, por ausência de justa causa a embasar o regular 

prosseguimento da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de 

Processo Penal.

Inconformada, a querelante recorre, aduzindo, primeiramente, 

que não lhe foi oportunizada a possibilidade de emendar a inicial a fim de sanar 

eventuais vícios da queixa-crime. No mérito, busca a reforma da r. decisão a fim 

de que seja reconhecida a justa causa para o prosseguimento da ação penal, 

pois a queixa-crime apresentada contém todos os elementos necessários ao 

julgamento da causa (fls. 36/42).

O recurso foi recebido (fls. 43), sendo que o querelado abriu 
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mão de seu direito de contra-arrazoar o recurso, apesar de devidamente intimado 

(fls. 54 e 55), ocasião em que o Representante do Ministério Público de 1º Grau 

opinou pelo improvimento do recurso (fls. 56/58).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo 

desprovimento do recurso (fls. 86/88).

É o relatório.

O recurso não procede.

Realmente, a querelante Sheila Regina de Moraes Silveira 

ajuizou ação penal privada contra o querelado Lucas Silveira Lages de 

Magalhães, na qual irrogou a ele a prática dos crimes de calúnia, difamação e 

injúria, posto que ele (querelado), nos dias 02 e 03 de setembro de 2014, em 

horário incerto, na sede da “Associação dos Aposentados de Votorantim”, teria 

difamado a querelante, insinuando que ela alterou dados das planilhas referentes 

ao fluxo de caixa da referida associação, dizendo que ela deveria assumir seu 

erro, bem como a teria caluniado, acusando-a da prática de “furto”; e, por fim, 

teria praticado injúria contra ela chamando-a de “burra”, expressão usada em 

meio a palavrões como “porra” e “caralho” [sic].

Todavia, a Magistrada a quo, acolhendo r. manifestação 

ministerial de fls. 25/29, rejeitou a queixa-crime, por entender que a querelante 

apontou a prática dos eventuais crimes de calúnia, difamação e injúria, em peça 

inicial instruída tão somente com a sua própria versão dos fatos e cópia do 

boletim de ocorrência, sem qualquer apuração de sua veracidade pela autoridade 

competente (fls. 02/06).

Ora, como se sabe, não basta a existência de uma queixa-

crime formalmente perfeita, com os requisitos do artigo 41 da Lei Processual 

Penal, para que seja recebida. É necessário que venha acompanhada de um 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Recurso Em Sentido Estrito nº 0001318-47.2015.8.26.0663 - Comarca de  Votorantim                         4/6

mínimo de provas que demonstrem a sua viabilidade (cf. RT 524/404).

Conforme já decidiu a jurisprudência, a "simples exposição 

de alegações e considerações, sem qualquer elemento indiciário capaz de 

estabelecer sequer um coeficiente de viabilidade fática, não enseja o 

recebimento da queixa-crime aforada. Indispensável a tal desiderato 

encontrar-se a inicial acompanhada de inquérito policial instaurado em 

torno do fato, ou de prova documental que o supra, relativa à existência do 

crime e suficientes indícios de autoria" (in RT 510/359).

De igual teor: RT's 507/410, 499/356 e 369, 490/344, 

488/340, 465/276, 532/353, 552/346, 661/291 e 674/341.

Nesse sentido também já decidiu o Col. Superior Tribunal de 

Justiça: “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES CONTRA A HONRA. FALTA DE 

JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA-CRIME. 1. Para 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” (Agravo Regimental em 

Ação Penal nº 650/BA, 2010/0166728-6, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, j. 

09/06/2001, DJe 30/06/2011.    

Pois, a credibilidade da ação decorre da prova evidente do 

fato. O simples relato de supostos crimes, isoladamente, não justifica o seu 

recebimento.

Assim como se exige do Ministério Público que, ao 

apresentar denúncia, o faça apoiado em um mínimo de provas contidas em 

inquérito policial ou em outras peças de informação, há  que se exigir o mesmo 

da querelante, pois tal exigência é requisito para o exercício legítimo do direito de 
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ação penal, pouco importando quem seja o titular desse direito.

O certo é que o juiz não deve receber a denúncia ou a queixa 

sem um início de prova capaz de emprestar pelo menos a necessária 

credibilidade ao fato apontado ao réu ou ao querelado.

   No caso em apreço, os documentos insertos a fls. 08/17, por 

si sós, não demonstram um início de prova capaz de apontar para uma provável 

autoria dos crimes irrogados ao querelado, já que foram feitos unilateralmente 

pela própria querelante, e sequer foram ouvidas, em procedimento investigatório, 

testemunhas que teriam presenciado as supostas ofensas, para eventualmente 

confirmar os fatos narrados pela querelante e respectiva autoria, de modo a 

justificar a instauração da persecução criminal.

   

    Logo, como a inicial não apresentou o mínimo suporte 

probatório e demonstrativo de provável ocorrência de crime e de sua autoria, de 

forma a revelar a existência de justa causa para a acusação, era mesmo inviável 

o acolhimento da queixa-crime nos termos em que foi proposta.

Apenas para que não fique sem registro, também não assiste 

razão à recorrente quanto à alegação de que sequer lhe foi conferida 

oportunidade para a emenda da inicial, posto que, ao tempo da manifestação do 

Ministério Público, que se deu em 03/03/2015 (fls. 25/29), já havia transcorrido o 

prazo decadencial de 06 (seis) meses relativo aos fatos, em tese, ocorridos nos 

dias 02 e 03 de setembro de 2014 (fls. 12/13).

Confira-se, a esse respeito, o ensinamento de Guilherme de 

Souza Nucci: “(...) No caso da queixa, eventuais deficiências que a 

comprometam devem ser sanadas antes dos seis meses que configuram o 

prazo decadencial. Caso contrário, estar-se-ia criando um prazo bem maior 

do que o previsto em lei para que a ação penal privada se iniciasse 

validamente” (in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMENTADO, 11ª ed., pág. 
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168).

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

           

NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator


		2016-12-02T12:26:42+0000
	Not specified




