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PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  Termo  Circunstanciado  de 
Ocorrência. Crime contra a honra. Calúnia. Conduta descrita no 
art.  138 do  Código  Penal.  Ação  penal  privada.  Ausência  da 
propositura  da  ação  no  prazo  estabelecido  pelo  art.  38  do 
Código de Processo Penal. Decadência do direito de queixa. 
Extinção da punibilidade. Inteligência dos arts. 103 e 107, IV, 
ambos  do  Código  Penal.  Arquivamento  dos  autos  que  se 
impõe.

- O ofendido decai do direito de queixa se não o exercer dentro  
do prazo de 6 (seis) meses, segundo determina o art. 103 do  
Código Penal, por se tratar de ação penal privada, razão pela  
qual se extingue a punibilidade do agente, com o consequente  
arquivamento dos autos.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à 
unanimidade, em declarar extinta a punibilidade do acusado, Antônio Carlos Rodrigues 
de Melo Júnior, Prefeito Municipal de Itabaiana, em razão da decadência do direito de 
queixa, com consequente o arquivamento dos autos, nos termos do voto do Relator, e em 
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Termo Circunstanciado, encaminhado pelo Delegado de 
Polícia  Civil  da  12ª  Delegacia  Distrital  da  Capital  –  Manaíra  –,  tendo  como  vítima 
Rosinaldo Antônio de Moura e como  acusado Antônio Carlos Rodrigues de Melo 
Júnior, este último Prefeito do Município de Itabaiana, ao qual está sendo imputada a 
prática, em tese, do crime previsto no art. 138 do Código Penal (calúnia - f. 04).



Consta do referido termo que, no dia 15 de março de 2014, a vítima 
foi contratada pelo acusado, para realizar a pintura do apartamento de propriedade deste,  
tendo iniciado o serviço no dia do mesmo mês e ano, juntamente com o seu ajudante e,  
que,  no  dia  27/03/2014,  ao  chegar  no  imóvel,  para  concluir  o  serviço  contratado,  foi  
abordado  pelo  motorista  do  acusado,  que  teria  informado que  o  seu  “patrão” estava 
imputado à vítima a prática de furtos no interior do imóvel.

Extrai-se,  ainda, que, em razão de tais  fatos,  a vitima sentiu sua 
honra objetiva ofendida, pois, segundo alega, possui uma “reputação a zelar”, motivo pelo 
qual  compareceu  à  delegacia  de  polícia,  para  formalizar  termo  circunstanciado  de 
ocorrência.

Documentos juntados (fs. 05/08).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pela intimação 
do ofendido para, querendo, promover a ação penal, com a solicitação da adoção das 
medidas despenalizadoras estabelecidas pela Lei n. 9.099/95 (fs. 13/14).

Certidão da Gerência de Processamento atestando que o ofendido, 
devidamente intimado, não apresentou manifestação nos autos (f. 19).

Encaminhados,  novamente,  os  autos  à  Procuradoria-Geral  de 
Justiça,  esta  opinou  pela  decretação  da  extinção  da  punibilidade  do  acusado,  sob  a 
alegação  de  decadência  do  direito  de  queixa,  arquivando-se  o  presente  Termo 
Circunstanciado (fs. 21/23).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator –  

O presente Termo Circunstanciado deve ser arquivado.

- DO DIREITO DE QUEIXA (DECADÊNCIA/EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE)

Estabelece o art.  1451  do Código Penal, que nos crimes contra a 
honra, à exceção do disposto no art. 140, § 2º2  do retrocitado Diploma Legal, somente se 
procede mediante queixa.

Disciplina,  ainda,  o  Código  Penal,  em  seu  art.  107,  IV,  que  se 
extingue a punibilidade:

“(...) IV – pela prescrição, decadência ou perempção;”

1 Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no 
caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal. 
2 Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, 
ou multa. § 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena: I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou  
diretamente a injúria; II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. § 2º - Se a injúria 
consiste em violência ou vias de fato,  que,  por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem 
aviltantes: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.



A decadência,  como  é  cediço,  é  a  perda  do  direito  de  ação  do 
ofendido em face do decurso do tempo, atingindo em primeiro lugar o direito de ação, e  
incidindo, por via oblíqua, sobre o jus puniendi do Estado, estando inserto entre as causas 
de extinção da punibilidade, ou seja, tratando-se de ação penal privada ou condicionada à 
representação, a decadência ataca, imediatamente, o direito de agir do ofendido ou de 
seu representante legal, e, em consequência, o Estado perde a pretensão punitiva.

O referido Estatuto dispõe, outrossim, acerca do termo inicial e do 
prazo para exercício do direito de queixa ou representação. Vejamos:

“Art. 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai  
do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do  
prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é  
o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do  
dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia”.

Da mesma maneira, disciplina o art. 38 do Código de Processo Penal, in 
verbis:

“Salvo disposição em contrário,  o  ofendido,  ou  seu  representante  
legal,  decairá no direito de queixa ou de representação, se não o  
exercer dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado  do  dia  em  que  
vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia  
em  que  se  esgotar  o  prazo  para  o  oferecimento  da  denúncia.  
Parágrafo único - Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou  
representação,  dentro  do  mesmo  prazo,  nos  casos  dos  arts.  24,  
parágrafo único, e 31”.

Acerca  da  matéria,  segue  julgado  do  Tribunal  de  Justiça  do  Rio 
Grande do Sul:

“QUEIXA-CRIME.  CALÚNIA  E  DIFAMAÇÃO.  DECADÊNCIA.  
EXTINÇÃO  DA PUNIBILIDADE.  Tendo  em  vista  a  ocorrência  do  
lapso  temporal  superior  a  seis  meses  entre  a  data  em  que  o  
querelante  tomou conhecimento da autoria  dos  fatos e a data de  
ajuizamento da queixa-crime, incide a decadência do direito de ação,  
com  a  conseqüente  extinção  da  punibilidade  dos  querelados.  
DECISÃO: Recurso não conhecido. Unânime”3  

Consoante consta do Termo Circunstanciado de Ocorrência à f. 04, o 
suposto crime de calúnia foi praticado, contra o ofendido, no dia 27 de março de 2014.

Assim, passados mais de seis (6) meses sem a propositura da ação 
penal privada pelo ofendido,  Rosinaldo Antônio de Moura, conforme certidão à f. 19, 
datada de 07/11/2014, outra conclusão não resta senão a de que se operou a decadência, 
tendo como consequência à extinção da punibilidade. 

- DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  nos  termos  dos  arts.  103  e  107,  IV,  ambos  do 
Código Penal, declaro extinta a punibilidade do acusado, Antônio Carlos Rodrigues de 
Melo  Júnior,  Prefeito  Municipal  de  Itabaiana,  em razão  da  decadência  do  direito  de 

3(Apelação Crime Nº 70057977597, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio 
Baptista Neto, Julgado em 30/04/2014).



queixa, no tocante ao suposto crime de calúnia descrito no Termo Circunstanciado à f. 04, 
determinando o arquivamento dos autos.

É o voto.4 

Presidiu  a sessão o  Excelentíssimo Senhor Desembargador  José 
Ricardo  Porto,  Vice-Presidente,  no  exercício  da  Presidência,  em  face  da  ausência 
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 
que se encontra no gozo de férias. Relator: Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz 
Silvio Ramalho Júnior. Participaram, ainda, do julgamento os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Marcos William de Oliveria (Juiz Convocado em substituição ao Des. 
Márcio Murilo da Cunha Ramos), Joás de Brito Pereira Filho, João Benedito da Silva, 
Carlos Martins Beltrão Filho, Leandro dos Santos, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Saulo 
Henriques de Sá e Benevides, João Batista de Barbosa (Juiz Convocado em substituição 
a Desembargadora Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira), Arnóbio Alves 
Teodósio (Corregedor-Geral de Justiça), Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, João Alves 
da Silva,  Frederico  Martinho da Nóbrega Coutinho e  Vanda Elizabeth  Marinho (Juíza 
convocado em substituição do Des.  José Ricardo Porto  -  Vice-Presidente).  Ausentes, 
justificadamente,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das  Graças 
Morais Guedes, José Aurélio da Cruz, Abraham Lincoln da Cunha Ramos e Ricardo Vital 
de Almeida (Juiz  convocado para substituir  a Desa.  Maria de Fátima Moraes Bezerra 
Cavalvanti).   

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Raimundo 
Lira, Subprocurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Desembargador Manoel Fonsêca 
Xavier de Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 08 
de abril de 2015.

 

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator -
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