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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido 

Estrito nº 0004031-52.2014.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é 

recorrente/querelante JOSÉ LUIZ LEITE DE ARAUJO, é recorrido 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Querelado 

BENEDITA APARECIDA BARBIERI.

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 Exmo. Desembargadores 

NUEVO CAMPOS (Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA E CARLOS 

BUENO.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017.

Nuevo Campos
RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 
0004031-52.2014.8.26.0526.
MMª. Juíza de Primeira Instância: Dra. Beatriz Sylvia de 
Almeida Prado Costa.
Comarca: Salto - SP.
Recorrente/Querelante: José Luiz Leite de Araújo.
Recorrida/Querelada: Benedita Aparecida Barbieri.
Voto: 38.949.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO  CALÚNIA  
DIFAMAÇÃO  REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME  
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA  RECURSO NÃO 
PROVIDO.

Vistos.

Trata-se de recurso em sentido estrito 

interposto pelo querelante José Luiz Leite de Araújo contra a r. 

decisão de primeiro grau de jurisdição, de fl. 39, que, sob o 

fundamento da ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, 

do Cód. de Proc. Penal, rejeitou queixa-crime proposta em face da 

querelada Benedita Aparecida Barbieri.

Sustenta, a propósito, que a querelada, em 

tese, incidiu nas práticas ilícitas que lhes são imputadas, ou seja, no 

disposto nos arts. 138 e 139 do Cód. Penal.

Pede, em conseqüência, o recebimento da 

queixa-crime, com a continuidade da persecução penal (fls. 43/51).
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Contra-arrazoado o recurso (fls. 59/62), a r. 

manifestação ministerial de primeiro grau de jurisdição foi no 

sentido da manutenção da r. sentença recorrida (fls. 66/68).

A r. decisão recorrida foi mantida (fl. 81).

A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se 

pelo não provimento do recurso (fls. 86/89)

É, em síntese, o relatório.

O recurso não merece prosperar.

Insta consignar, de início, que a ação penal 

não possui caráter investigativo, mas, considerado o sistema vigente, 

objetiva submeter ao contraditório os elementos de convicção 

previamente produzidos e constitutivos de justa causa para a 

persecução penal.

No caso em tela, como bem anotado na r. 

decisão recorrida, falta a justa causa para o prosseguimento da ação 

penal, não havendo, em especial, indícios suficientes de autoria.

Há que se considerar, a propósito, que a 

inicial não está instruída com elementos de convicção, quer de 

ordem oral, quer documental ou pericial, indispensáveis ao 

reconhecimento de justa causa para a persecução penal.

Importa considerar, neste aspecto, que a 

cópia da ata de reunião ordinária de sindicato (fls. 17/21 idem 

25/29), nada esclarece quanto aos fatos narrados na inicial, na 
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medida em que, supostamente, teriam ocorrido após o encerramento 

da reunião.

Importa considerar, ainda, que os fatos 

tratados na referida Ata apenas demonstram os ânimos exaltados, 

com críticas severas à Administração do sindicato pelos diversos 

participantes da reunião.

Ademais, o Boletim de Ocorrência de fls. 

22/24, como bem salientado na r. decisão recorrida, apenas trata da 

versão apresentada pelo recorrente, o que, por si, não se apresenta 

como suficiente a revelar os indícios necessários à persecução penal.

Não restou demonstrado, ainda, a 

existência do dolo próprio para a prática dos crimes, por parte da 

recorrida.

A admissibilidade da inicial, à evidência, 

está subordinada a elementos mínimos, quais sejam, suficientes 

indícios em relação à autoria e, se possível, concreta demonstração 

da materialidade delitiva, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, independentemente, da valoração 

da credibilidade dos fatos descritos na inicial, não há como se 

reconhecer a existência de justa causa para a persecução penal.

Como se vê, a rejeição da inicial era de 

rigor.

Face ao exposto, meu voto nega 
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provimento ao recurso.

NUEVO CAMPOS

         Relator
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