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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação nº 0004797-48.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em 

que é apelante/querelado MARCOS ANTONIO PALERMO, é 

apelado/querelante LUCIANO BARBOZA SAMPAIO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"ANULARAM, de ofício, a respeitável sentença de primeiro grau e, por 

força do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGARAM 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de Marcos Antonio Palermo, nos termos dos 

artigos 107, inciso IV (1ª figura), 114, inciso I, ambos do Código Penal, 

pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, dando por prejudicado o 

exame mérito do recurso interposto pelo querelado. V.U.", de 

conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.

O julgamento teve a participação dos 

Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente sem 

voto), PINHEIRO FRANCO E TRISTÃO RIBEIRO.

São Paulo, 7 de dezembro de 2017.

CLAUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA

Assinatura Eletrônica
(art. 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006)
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Voto: 16738  CFF/C

Apelação: 0004797-48.2015.8.26.0566

Comarca: São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Processo: numeração única

Apelante/Querelado: Marcos Antonio Palermo

Apelado/Querelante: Luciano Barboza Sampaio

Crime contra a honra  Recurso defensivo  
Queixa ofertada pela prática, em tese, dos 
delitos de calúnia e difamação  Sentença 
condenatória pelo crime de injúria  
Inobservância da norma processual prevista 
no artigo 383, §§ 1º e 2º, do Código de 
Processo Penal  Nulidade processual 
reconhecida – Precedentes  Insubsistência 
da condenação, com a consequente 
declaração da prescrição, considerando o 
montante punitivo para fins de fixação do 
lapso prescribente, em face da 
impossibilidade da reformatio in pejus 
indireta  Biênio prescricional decorrido 
entre a data do recebimento da queixa e o 
presente momento processual  Extinção da 
punibilidade, pela prescrição da pretensão 
punitiva estatal, com prejuízo do exame do 
recurso interposto.

Vistos...

Ao relatório da respeitável sentença, que 

ora se adota, acrescenta-se que Marcos Antonio Palermo foi absolvido, 
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com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 

da imputação de ter infringido o disposto nos artigos 138 e 139, ambos do 

Código Penal, e condenado, por incurso no artigo 140, do Código Penal, ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa mínimos (fls. 235/238-B).

Apela o querelado em busca da 

absolvição, alegando ausência de dolo (fls. 258/263).

O recurso foi contrariado (fls. 268/283), 

contando os autos com manifestação do Ministério Público (fls. 285/288) 

e com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela aplicação do 

perdão judicial ao apelante, na forma do artigo 140, § 1º, inciso I, do 

Código Penal (fls. 296/307).

É o relatório.

Anote-se, de plano, a existência de 

questão prejudicial a ser conhecida e analisada, ensejadora da nulidade da 

respeitável sentença recorrida, como abaixo se verá.

A queixa crime, que deu o apelante como 

incurso nos artigos 138 e 139 c.c. o artigo 141, inciso III, todos do Código 

Penal, foi recebida e processada perante a Justiça Comum (fls. 102).

Finda a instrução probatória, o feito foi 
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sentenciado, ocasião em que o ilustre Juiz de primeiro grau, acolhendo 

manifestação do Ministério Público, e sem modificar a descrição fática 

contida na queixa, atribuiu definição jurídica diversa daquelas apontadas 

na exordial, ao concluir que a conduta praticada pelo querelado se 

amoldava ao tipo previsto no artigo 140, do Código Penal (crime de 

injúria), de sorte que o condenou ao pagamento de 10 (dez) dias-multa 

mínimos, absolvendo-o, por efeito, da imputação de ter violado o disposto 

nos artigos 138 e 139, ambos do mencionado Codex (fls. 235/238-B).

Ocorre que, por consequência da nova 

capitulação jurídica fixada na sentença, a competência em tela passou a 

ser do Juizado Especial Criminal, porquanto a conduta praticada pelo 

querelado deixou de ser classificada como crime comum, mas, sim, 

abarcada pela Lei nº 9.099/95, na medida em que aquele foi condenado 

por delito de menor potencial ofensivo.

Com efeito, levando-se em conta a 

definição jurídica atribuída em sede de sentença condenatória, caberia ao 

Juízo processante suscitar a manifestação do Ministério Público, a 

propósito da possibilidade de oferta de transação ou suspensão 

condicional do processo, ou mesmo remeter diretamente os autos ao Juízo 

competente, a fim de que fosse analisada a viabilidade de concessão das 

benesses previstas na Lei nº 9.099/95, o que, no entanto, não foi 

observado no vertente caso.

Trata-se, a rigor, da exegese da norma 
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insculpida no artigo 383, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, assim 

textualizada:

“Art. 383.  O juiz, sem modificar a descrição do fato 

contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição 

jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de 

aplicar pena mais grave. 

 § 1º  Se, em consequência de definição jurídica diversa, 

houver possibilidade de proposta de suspensão condicional 

do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei.

 § 2º  Tratando-se de infração da competência de outro 

juízo, a este serão encaminhados os autos."

Não obstante, ao proceder à autorizada 

emendatio libelli, o ilustre sentenciante limitou-se a fixar a reprimenda 

que entendia cabível à parte querelada, com base na nova capitulação 

jurídica, ultrapassando, assim, os limites de sua competência, em 

manifesta inobservância ao regramento ditado pela reportada norma 

processual, e, por consequência, privou o acusado de eventualmente ver 

reconhecidos a seu favor os benefícios previstos na Lei nº 9.099/95.

Ora, os mencionados institutos são mais 

favoráveis ao recorrente, pois, em última análise, poderiam importar na 

despenalização, evitando-se, assim, a aplicação de sanções de curta 

duração, em observância de uma política criminal mais consentânea com 

os fins da pena. 

Destarte, não há como não arrematar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11719.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11719.htm
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que a supressão da análise pertinente ao direito do querelado às benesses 

asseguradas pelo ordenamento jurídico ensejou intolerável ofensa aos 

princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Reiterativa a jurisprudência:

“[...] 2. Os institutos despenalizadores da Lei n.º 9.099/95 

devem ser aplicados quando ocorre a desclassificação do 

delito, conforme entendimento sedimentado na súmula n.º 

337 desta Corte. 3. Se não foi conferida ao Ministério 

Público a possibilidade de propor transação penal ou a 

suspensão condicional do processo, em hipótese na qual a 

pena abstrata prevista permite a aplicação de tais 

institutos, não pode subsistir a condenação, por excluir do 

Acusado a oportunidade de eventualmente aceita-las. 4. O 

prazo prescricional para os crimes previstos no Capítulo 

III, do Título III, da Lei n.º 11.343/06, é de 2 anos (art. 30). 

5. Ordem de habeas corpus concedida, para extinguir a 

punibilidade do Paciente, com fulcro no art. 107, inciso IV, 

do Código Penal.” (STJ, 5ª Turma, HC nº 162.807/SP, Rel. 

Min. Laurita Vaz, DJ 08.05.2012)

Por outro lado, tendo em conta a 

ausência de interposição de recurso pelo Ministério Público e pelo 

querelante em face da atribuição de nova capitulação jurídica operada em 

primeiro grau, assentou-se de forma definitiva que a conduta do 

recorrente se subsume à infração de menor potencial ofensivo, não 

cabendo a esta Corte qualquer análise específica quanto a essa questão.

Nesse contexto, inarredável o 
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reconhecimento da nulidade da sentença de primeiro grau, em razão da 

inobservância do cogente regramento processual estabelecido pelo artigo 

383, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, o reconhecimento da 

referida nódoa processual reclama a adoção de outra medida, 

consubstanciada na declaração da prescrição da pretensão punitiva, em 

atenção ao mandamento insculpido no artigo 61, caput, do Código de 

Processo Penal. 

Consigne-se que ao querelado foi 

imposta a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa mínimos e, como a 

respeitável condenação está sendo anulada em razão de recurso exclusivo 

da defesa, fixado está o termo para efeito de prescrição, por força da 

vedação denominada reformatio in pejus indireta, de modo que o prazo 

prescricional a ser observado é o de 02 (dois) anos, a teor do disposto no 

artigo 114, inciso I, do Código Penal.

Ressalte-se, ademais, que afastada no 

caso concreto a causa interruptiva prevista no artigo 117, inciso IV, do 

mencionado diploma legal, o último marco interruptivo passa a ser o 

recebimento da queixa-crime, que se deu em 13 de agosto de 2015 (vide 

fls. 102).

Logo, considerando a pena de multa 
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concretamente fixada (dez dias-multa), o trânsito em julgado para o 

Ministério Público e querelante e a impossibilidade da reformatio in pejus 

indireta, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois 

transcorrido integralmente o biênio prescricional desde a data do 

recebimento da queixa-crime (13.08.2015  fls. 102) até a presente data.

Ante o exposto, ANULO, de ofício, a 

respeitável sentença de primeiro grau e, por força do artigo 61, caput, do 

Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

Marcos Antonio Palermo, nos termos dos artigos 107, inciso IV (1ª figura), 

114, inciso I, ambos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição 

punitiva estatal, dando por prejudicado o exame mérito do recurso 

interposto pelo querelado.

CLAUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI

RELATORA
Assinatura Eletrônica

(art. 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006)
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