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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito nº 
0002729-24.2014.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é 
recorrente/querelante EMERSON LUIS DOS SANTOS MONTEIRO, é recorrido 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Querelados FERNANDO 
CORREIA PIRES e ANDRADINA DOS REIS CUBA PIRES.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso interposto, para 
reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade dos recorridos FERNANDO CORREIA 
PIRES e ANDRADINA DOS REIS CUBA PIRES, em relação à imputação pela prática do 
delito previsto no artigo 139, caput, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da 
pretensão punitiva, mantendo-se, quanto aos delitos previstos nos artigos 140 e 141, do 
mesmo diploma legal, a rejeição da queixa-crime, com fundamento no artigo 395, inciso 
III, do Código de Processo Penal. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LEME 
GARCIA (Presidente), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.

São Paulo, 5 de dezembro de 2017

LEME GARCIA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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16ª Câmara Criminal
Recurso em Sentido Estrito n. 0002729-24.2014.8.26.0126
Comarca: CARAGUATATUBA
Recorrente: EMERSON LUIS DOS SANTOS MONTEIRO 
Recorridos: FERNANDO CORREIA PIRES e ANDRADINA DOS REIS 
CUBA PIRES
Voto: 3765

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Crimes contra a honra. 
Calúnia, injúria e difamação. Rejeição da queixa-crime. 
Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade em 
razão da prescrição da pretensão punitiva com relação ao 
delito de difamação. Ausência de elementos mínimos para 
embasar o início da persecução penal quanto às demais 
imputações. Decisão mantida. Recurso impróvido.

Trata-se de recurso em sentido estrito 

interposto por EMERSON LUIS DOS SANTOS MONTEIRO contra a r. 

decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Bruno Luiz Cassiolato, da 

Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, que rejeitou a queixa-

crime oferecida contra Fernando Correia Pires e Andradina dos Reis 

Cuba Pires, com fundamento no artigo 395, incisos III, do Código de 

Processo Penal (fls. 29/30).

Em razões de recurso, em apertada síntese, 

pretende o recorrente o recebimento da queixa-crime em seus exatos 

termos, com o regular processamento da ação penal (fls. 36/38). 

A decisão foi mantida em sede de juízo de 

retratação (fls. 53).

Em contrarrazões, a Defesa pugna pelo não 

provimento do recurso (fls. 65/71).

No mesmo sentido é a manifestação do 

Ministério Público (fls. 77/80). 
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A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da 

lavra do Dr. Antônio Lopes Monteiro, também opina pelo não 

provimento do recurso (fls. 87/94).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Consta da queixa-crime ofertada por Emerson 

Luis dos Santos Monteiro em face de Fernando Correia Pires e de 

Andradina dos Reis Cuba Pires, que, no dia 25 de fevereiro de 2014, por 

volta das 18h30, na Rua Centenário dos Batistas, n. 357, Jd. Jaqueira, 

na cidade de Caraguatatuba, os querelados lhe teriam xingado, 

proferindo impropérios e alegações, incorrendo, assim, na prática dos 

crimes previstos no artigo 138, no artigo 139 e no artigo 140, c.c. 

artigo 141, inciso II, todos do Código Penal.

Em sede de juízo de admissibilidade, o i. 

magistrado a quo rejeitou a exordial acusatória, por não haver justa 

causa para a ação, ante a ausência de elementos que comprovem a 

materialidade delitiva e indiquem a existência de indícios mínimos de 

autoria.

De início, há que se reconhecer o advento da 

prescrição da pretensão punitiva no que se refere à imputação da 

prática do crime de difamação.

O delito de difamação é previsto no artigo 139, 

caput, do Código Penal, e tem como pena máxima cominada 01 ano de 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Recurso Em Sentido Estrito nº 0002729-24.2014.8.26.0126 - Caraguatatuba - VOTO Nº 4/5

detenção, de maneira que o prazo prescricional em abstrato é de 03 

anos, nos termos do artigo 109, caput e inciso VI, do Código Penal.

Assim, considerando que, desde o dia em que o 

suposto crime teria se consumado (25.02.2014  conforme B.O. de fls. 

16/18) até a presente data, já transcorreu lapso temporal superior a 03 

anos, ausente qualquer termo interruptivo do prazo prescricional - haja 

vista que não houve o recebimento da queixa-crime -, deve ser 

reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da 

pretensão punitiva em relação ao crime previsto no artigo 139, caput, 

com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira figura, c.c. artigo 

109, caput e inciso VI, todos do Código Penal.

No tocante aos delitos de calúnia e injúria, a r. 

sentença recorrida acertamente reconheceu a ausência de justa causa 

para o prosseguimento da ação penal.

Com efeito, as alegações da referida queixa-

crime não foram acompanhadas de provas, nem ao menos de indícios 

da efetiva ocorrência dos fatos delituosos narrados, pautando-se tão 

somente na versão unilateral do querelante. Ademais, embora tenha 

indicado a testemunha Silei Favareto, para que fosse ouvida em Juízo, o 

querelante sequer esclareceu a sua importância ao esclarecimento dos 

fatos narrados. 

Como é cediço, a inicial acusatória deve fornecer 

elementos mínimos, mas suficientes, a sustentar a acusação, o que não 

houve no caso em apreço.
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Sobre o assunto, este é o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES CONTRA A HONRA. 
FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA-
CRIME. 1. Para a 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 provido1.

Desta forma, de maneira escorreita, o i.  

magistrado sentenciante rejeitou a queixa-crime, com fundamento no 

artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso interposto, para reconhecer, de ofício, a extinção da 

punibilidade dos recorridos FERNANDO CORREIA PIRES e ANDRADINA 

DOS REIS CUBA PIRES, em relação à imputação pela prática do delito 

previsto no artigo 139, caput, do Código Penal, pela ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 107, inciso 

IV, primeira figura, c.c. artigo 109, caput e inciso VI, ambos do Código 

Penal, mantendo-se, quanto aos delitos previstos nos artigos 140 e 

141, do mesmo diploma legal, a rejeição da queixa-crime, com 

fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

LEME GARCIA

Relator

1 AgRg na APn 650/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 
09/06/2011, DJe 30/06/2011.
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