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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em 

Sentido Estrito nº 1001871-34.2015.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em 

que é recorrente/querelante GLAUBER GUILHERME BELARMINO, é 

recorrido/querelado JOSÉ RENATO ADAMO BOLA.

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, 27 de julho de 2017

NELSON FONSECA JÚNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso em Sentido Estrito nº 1001871-34.2015.8.26.0063

Juízo de Origem: 2ª Vara Judicial da Comarca de Barra Bonita - SP

Recorrente/Querelante: Glauber Guilherme Belarmino

Recorrido/Querelado: José Renato Adamo Bolla

Juiz de 1ª Instância: Eduardo Giorgetti Peres

Voto nº 6.847

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CALÚNIA, 
DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E FALSA IDENTIDADE - Preliminar 
- Ausência de intimação para recolhimento de custas, com base 
na ocorrência da decadência - Afastamento - Entendimento de 
que o ajuizamento da queixa-crime, mesmo perante o juízo 
incompetente, interrompe a decadência - Precedentes do STJ e 
STF.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Mérito - Irresignação 
contra a decisão que rejeitou a queixa-crime por inépcia da 
inicial e por impossibilidade jurídica do pedido - Inicial 
desacompanhada de um mínimo de provas dos fatos alegados - 
Decisão monocrática que deve ser preservada - Recurso 
desprovido.

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

de fls. 47/49, cujo relatório se adota, que rejeitou a queixa-crime oferecida pelo 

querelante Glauber Guilherme Belarmino contra o querelado José Renato 

Adamo Bolla, por inépcia da inicial e por impossibilidade jurídica do pedido, nos 

termos do artigo 395, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o querelante recorre aduzindo, primeiramente, 

que não foi intimado para efetuar o recolhimento das custas judiciais devidas, 

decorrente da redistribuição da ação, antes ajuizada no Juizado Especial 

Criminal, para a Justiça Comum, não podendo, por isso mesmo, sofrer o ônus da 

decadência. No mérito, busca a reforma da r. decisão a fim de que seja 

determinado o prosseguimento da ação penal, pois a queixa-crime apresentada 

contém todos os elementos necessários ao julgamento da causa (fls. 02/20).

O recurso foi processado e regularmente contrariado (fls. 

31/32), tendo sido a decisão mantida (fls. 22).
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O Representante do Ministério Público de 1º Grau opinou 

pelo desprovimento do recurso (fls. 54/58) e, nesse mesmo sentido, a Douta 

Procuradoria Geral de Justiça (fls. 63/67).

É o relatório.

De início, cumpre anotar que, respeitado o entendimento do 

MM. Juiz de primeiro grau e dos representantes ministeriais de primeiro e 

segundo graus, não há falar-se em decadência decorrente do não recolhimento 

das custas judiciais no prazo legal.

Realmente, conforme preceitua o artigo 103 do Código Penal, 

o ofendido decairá de seu direito de queixa ou representação, se não o exercer 

dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, contado do dia em que veio a 

saber quem é o autor do crime. 

Pois bem. De acordo com a queixa-crime, o querelante teve 

conhecimento da autoria do intento criminoso em 16/07/2015 (fls. 03, último 

parágrafo), premissa com a qual concordou o representante ministerial de 

primeiro grau (cf. fls. 253/257 dos autos originais).

De seu turno, o querelante protocolizou a inicial da queixa-

crime, perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra Bonita/SP, em 

07/12/2015, quando ainda não havia se esgotado o referido prazo de 06 (seis) 

meses indicado naquele artigo do Código Penal, garantindo assim, o seu direito 

de queixar-se, ainda que o tenha feito perante o Juízo incompetente.

Confira-se, a propósito, nesse teor, o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL (ARTIGO 

140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA DECADÊNCIA. AÇÃO PENAL 

PROPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DENTRO DO PRAZO LEGAL. 

IRRELEVÂNCIA DO AJUIZAMENTO DA QUEIXA-CRIME PERANTE JUÍZO 

INCOMPETENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL PELO 
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SIMPLES PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. 1. Havendo dados seguros de que a queixa-crime foi intentada 

dentro do prazo legal, e inexistindo quaisquer elementos concretos que 

afastem a conclusão de que a ação penal privada foi ajuizada pela 

Defensoria Pública antes da consumação do prazo decadencial, não se 

pode falar em extinção da punibilidade do recorrente. 2. Mesmo que a 

queixa-crime tenha sido apresentada perante Juízo incompetente, o certo é 

que o seu simples ajuizamento é suficiente para obstar a decadência, 

interrompendo o seu prazo. Precedentes do STJ e do STF. 3. Recurso 

desprovido” (RHC 25.611/RJ, 2009/0039988-5, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge 

Mussi, j. em 09/08/2011, DJe 25/08/2011 - grifei).

E ainda: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA 

PROPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL. AJUIZAMENTO PERANTE JUÍZO 

ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. IRRELEVÂNCIA. INTERRUPÇÃO DO 

PRAZO DECADENCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEIS. NÃO 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA DEMANDA. 1. Ainda que a queixa-crime 

tenha sido apresentada perante juízo absolutamente incompetente, o seu 

ajuizamento interrompe a decadência. Precedentes. (...) 5. Agravo 

regimental improvido” (AgRg no REsp 1560769/SP, 2015/0257784-9, 6ª 

Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 16/02/2016, DJe 25/02/2016).

Esse também é o posicionamento do Col. Supremo Tribunal 

Federal: “DECADÊNCIA. QUEIXA OFERECIDA DENTRO DO PRAZO, MAS 

PERANTE JUÍZO INCOMPETENTE 'RATIONE LOCI'. IRRELEVANTE TAL 

CIRCUNSTÂNCIA PARA O EFEITO DE CONTAGEM DO PRAZO 

DECADENCIAL. O QUE IMPORTA E A DATA DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL, 

OU SEJA DO OFERECIMENTO DA QUEIXA-CRIME EM JUÍZO E NÃO A DO 

SEU RECEBIMENTO. NULIDADE POR INCOMPETENCIA DO JUÍZO SÓ 

ATINGE OS ATOS DECISÓRIOS (ART. 567, DO CPP) E NÃO OS ATOS DE 

INSTRUÇÃO E SEGUIMENTO. 'IN CASU', NÃO SE CONFIGUROU A 

DECADÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO” (RHC 63.665/RS, 2ª Turma, Rel. Min. 
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Djaci Falcão, j. em 01/04/1986, DJe 09/06/1986).

Contudo, apesar de tais observações, a ausência de 

recolhimento das custas não impediu o MM. Juiz a quo de enfrentar o mérito da 

peça inicial, que será analisado a seguir.

E, nesse contexto, entendo que o recurso não procede.

De fato, o querelante Glauber Guilherme Belarmino ajuizou 

ação penal privada contra o querelado José Renato Adamo Bolla, na qual 

irrogou a ele a prática dos crimes de calúnia, difamação, injúria e falsa 

identidade, em concurso material, posto que o último teria postado (escrito) 

diversos comentários em página da rede social Facebook, ofensivos ao 

querelante, fazendo-o com perfil falso.

Todavia, o Magistrado de origem, acolhendo a r. 

manifestação ministerial, rejeitou a queixa-crime, em primeiro lugar, por entender 

que o delito do artigo 307 do Código Penal (falsa identidade) se procede 

mediante ação penal pública, de legitimidade do Ministério Público ou, no caso de 

inércia do órgão ministerial, da qual não se tem notícia, mediante propositura de 

ação penal privada subsidiária da pública.

E, depois, quanto aos demais delitos contra a honra - calúnia, 

difamação, injúria -, já que os fatos apontados pelo querelante não estão 

revestidos de animus caluniandi, diffamandi e injuriandi.

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 

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 
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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.

Isto porque, 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 

do querelante, pois tal exigência é requisito para o exercício legítimo do direito de 

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.
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No caso em apreço, os documentos insertos aos autos, por si 

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

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

(postados) na rede social Facebook, por um perfil em nome de “Robson da Silva”, 

cuja responsabilidade seria do querelado José Renato; contudo, tal 

“responsabilização” e respectiva autoria, não restou comprovada, de modo a 

justificar a instauração da persecução criminal.

É bem verdade que, da análise da narrativa apresentada na 

inicial, realmente verifica-se a existência de indícios de que o querelado seria o 

responsável por um perfil na aludida rede social com o nome de “Robson da 

Silva”, mas sequer houve uma investigação mais apurada a fim de se apurar a 

autoria das supostas ofensas.

Bem por isso, como a inicial não apresentou o mínimo 

suporte probatório e demonstrativo de provável ocorrência de crimes e de sua 

autoria, de forma a revelar a viabilidade da inicial, era mesmo inviável o 

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

Frise-se, ainda, por relevante, que a ação judicial proposta na 

esfera cível versando sobre os mesmos fatos tratados nestes autos restou 

improcedente (cf. r. sentença digitalizada a fls. 33/37).

Logo, a manutenção da r. decisão recorrida é mesmo medida 

que se impõe.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

              NELSON FONSECA JÚNIOR

         Relator
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