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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em 

Sentido Estrito nº 1005753-29.2016.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é 

recorrente/querelante CRISTIANE RAQUEL MASSAMBANI, são 

recorridos/querelados WAGNER EVANDRO DE MATOS, PRISCILLA ALCAIDE 

GONÇALVES e LEONARDO LEMOS.

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 CARLOS BUENO (Presidente sem voto), FRANCISCO 

BRUNO E NUEVO CAMPOS.

São Paulo, 21 de setembro de 2017

NELSON FONSECA JÚNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso em Sentido Estrito nº 1005753-29.2016.8.26.0302

Juízo de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaú - SP

Recorrente/Querelante: Cristiane Rachel Massambani

Recorridos/Querelados: Wagner Evandro de Matos, Leonardo Lemos e 

Priscilla Alcaide Gonçalves

Juíza de 1ª Instância: Carina Lucheta Carrara

Voto nº 7.206

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DIFAMAÇÃO E 
INJÚRIA - Irresignação contra decisão que julgou extinta a 
punibilidade dos querelados pelo decurso do prazo decadencial - 
Ausência de descrição do fato criminoso no instrumento de 
mandato - Vício de representação que foi sanado após o lapso 
decadencial - Inteligência do artigo 44 do CPP - Omissão que, 
no caso, não pode ser suprida nos termos do disposto no artigo 
569 do CPP, uma vez que a expressão "a todo tempo", prevista 
no aludido artigo de lei deve, por óbvio, se restringir a 
regularização de atos processuais que não resultem em 
consequências jurídicas - Decisão monocrática que merece ser 
preservada - Recurso desprovido.

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

de fls. 106/108, cujo relatório se adota, que julgou extinta a punibilidade dos 

querelados Wagner Evandro de Matos, Leonardo Lemos e Priscilla Alcaide 

Gonçalves, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão 

de defeito de representação processual da queixa-crime oferecida pela 

querelante Cristiane Rachel Massambani.

Inconformada, a querelante recorre pretendendo o 

recebimento da queixa-crime, com seu regular prosseguimento, aduzindo, para 

tanto, que ajuizou a ação penal privada no prazo legal, sendo certo ainda que a 

regra do artigo 569 do Código de Processo Penal não impõe a resolução da 

omissão dentro do prazo decadencial (fls. 148/151).

O recurso foi recebido (fls. 190), oportunidade em que foi 

mantida a decisão.
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Após a apresentação de contrarrazões (fls. 170/173), o 

Representante do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo 

provimento do recurso (fls. 188/189).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

improvimento do recurso (fls. 198/201).

É o relatório.

O recurso não procede.

Realmente, a querelante Cristiane Rachel Massambani 

ajuizou ação penal privada contra os querelados Wagner Evandro de Matos, 

Leonardo Lemos e Priscilla Alcaide Gonçalves, na qual irrogou a eles a 

prática dos crimes de difamação e injúria, porque, no dia 05 de junho de 2016, 

por volta de 01h15, os últimos se dirigiram à frente do imóvel onde reside a 

querelante e seu filho (fruto do casamento com o primeiro querelado), localizado 

na Rua Atílio Lotto, nº 1.530, no Jardim Olímpia, na cidade e Comarca de 

Jaú/SP, e passaram a ofender sua honra, proferindo xingamentos como 

"vagabunda", "biscate" e que ela "não presta" (fls. 01/05).

É dos autos, ainda, que a querelante outorgou procuração 

para seu defensor oferecer a ação penal privada (fls. 06), documento no qual não 

há descrição do fato criminoso, conforme exige o artigo 44 do Código de 

Processo Penal.

Em razão da irregularidade da representação processual 

ofertada, a Magistrada de primeiro grau determinou a regularização do 

documento, observando-se o prazo decadencial (fls. 44).

Contudo, o patrono da querelante juntou nova procuração 

aos autos somente em 30/01/2017 (fls. 100/101), quando já havia decorrido o 
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lapso decadencial de 06 (seis) meses contados do dia em que a ofendida veio a 

saber quem são os autores dos supostos crimes, ou seja, em 05/06/2016.

Bem por isso, a Magistrada a quo, rejeitando a r. 

manifestação ministerial de fls. 104, julgou extinta a punibilidade da querelante, 

com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por entender que, 

apesar de regularizada a procuração inicialmente apresentada, a falha somente 

foi corrigida após o decurso do prazo decadencial (fls. 106/108).

E o artigo 44 do Código de Processo Penal estabelece que 

"A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo 

constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do 

fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de 

diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal" (grifei).

Note-se que não basta a indicação do artigo no qual consta a 

descrição típica, ou mesmo o nomen juris do crime, uma vez que a Lei Penal 

Adjetiva exige menção do fato criminoso, ou seja, é preciso que, ainda que 

resumidamente, haja menção da conduta em concreto, o que não pode ser 

suprida pela mera definição jurídica do evento, tanto que houve determinação 

judicial expressa para regularização da procuração.

O vício, entretanto, poderia ser considerado sanado se a 

querelante tivesse assinado a inicial em conjunto com seu patrono, o que não se 

deu.

É bem verdade que o artigo 569 do Código de Processo 

Penal dispõe que "As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, 

ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de 

prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da 

sentença final" (grifei); porém, a interpretação da expressão "a todo tempo" 

deve, por óbvio, se restringir para regularização de atos processuais que não 
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resultem em consequências jurídicas - e não também abranger o lapso 

decadencial, no qual se fulmina o próprio direito, como na hipótese em apreço.

Portanto, decorrido o lapso decadencial, que é fatal e não se 

interrompe, de rigor era mesmo a extinção da punibilidade dos querelados.

Assim já decidiu esta 10ª Câmara de Direito Criminal: "(...) 

Sem entrar no mérito da existência ou não de justa causa para a propositura 

da ação penal privada, entendo que a rejeição da queixa crime deve ser 

mantida pelo vício constatado na representação processual da querelante. 

Com efeito, Mônica não apresentou nos autos procuração com poderes 

específicos (como exige o art. 44 do Código de Processo Penal) quando do 

ajuizamento da queixa-crime e nem após ser intimada para tanto (fl. 34), 

somente providenciando a juntada do instrumento de mandato quando já 

havia decorrido o prazo decadencial para a propositura da queixa (fls. 

74/75). Por outro lado, a querelante não assina a queixa-crime em conjunto 

com o ilustre advogado, o que sanaria a deficiência do instrumento de 

mandato" (Recurso em Sentido Estrito nº 0017552-71.2011.8.26.0008, Rel. Des. 

Fábio Gouvêa, j. em 26/05/2014).

Em igual sentido: "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 

contra rejeição de queixa crime. Crime de ameaça. Ação penal pública. 

Ausência de legitimidade. Crimes contra a honra. Procuração sem poderes 

especiais para propositura da queixa. Vício insanável após o decurso do 

referido prazo. DESPROVIMENTO DO RECURSO" (Recurso em Sentido Estrito 

nº 3000832-94.2013.8.26.0270, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Rachid 

Vaz de Almeida, j. em 26/11/2015).

Confira-se, também, a esse respeito, recente decisão desta 

Corte de Justiça: "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. 

CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. Peça acusatória rejeitada por ausência de justa 

causa. Preliminar de decadência suscitada em contrarrazões. Acolhimento. 
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Instrumento de mandato desprovido de menção ao fato criminoso. 

Ausência de requisito legal Inteligência do art. 44, do CPP. Eiva que deveria 

ser sanada dentro do prazo decadencial, cujo decurso transcorreu sem 

oferecimento de queixa-crime formalmente válida. Preliminar arguida em 

contrarrazões acolhida, com extinção da punibilidade pela decadência, 

prejudicado o exame do mérito recursal" (Recurso em Sentido Estrito nº 

0098660-93.2011.8.26.0050, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo 

Léllis, j. em 14/03/2017).

E ainda: "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Crimes 

contra a honra. Insurgência defensiva contra decisão que reconheceu a 

decadência do direito de ação e declarou extinta a punibilidade do 

querelado. Não acolhimento. Ausência de descrição do fato criminoso no 

instrumento de mandato. Vício de representação que, ademais, foi sanado 

somente após o decurso do prazo decadencial. Recurso desprovido" 

(Recurso em Sentido Estrito nº 0006390-04.2015.8.26.0602, 9ª Câmara de 

Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Coelho, j. em 11/05/2017).

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

              NELSON FONSECA JÚNIOR

       Relator
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