
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO

QUEIXA CRIME nº 0001562-60.2017.815.0000
RELATOR: Des. João Benedito da Silva
ORIGEM: Comarca de Cacimba de Dentro – Tribunal Pleno
QUERELANTE: Edmilson Gomes de Souza
ADVOGADOS: Janaína Gomes da Silva e Danilo de Sousa Mota
QUERELADO:  Valdinele  Gomes  Costa  –  Prefeito  de  Cacimba  de  Dentro
ADVOGADO: José Carlos Novais da Fonseca Júnior

AÇÃO  PENAL  ORIGINÁRIA.  QUEIXA-CRIME.
PREFEITO  MUNICIPAL.  CRIMES  CONTRA  A
HONRA.  CALÚNIA.  INJÚRIA.  OFENSA  EM
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Restando  evidenciado  que  o  defeito  de
representação não foi sanado antes do término do
prazo  decadencial  de  seis  meses  estabelecido
pelo art. 38 do CPP, o querelante perde o direito
de agir, provocando a extinção da punibilidade do
agente.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  EXTINGUIR  A  PUNIBILIDADE  PELA

DECADÊNCIA ,  NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO
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Trata-se de Queixa-crime (fls. 05/09) apresentada por Edmilson

Gomes de Souza, ao tempo Prefeito de Cacimba de Dentro, contra Vadinele

Gomes  Costa,  atual  Prefeito  de  Cacimba  de  Dentro-PB  e  ora  querelado,

Sebastião Tião Gomes Pereira e José Ferreira da Costa, imputando-lhes os

crimes de calúnia e injúria definidos nos arts. 138 e 140, ambos do Código

Penal.

Narrou a queixa-crime (fls. 05/09), em suma, que no dia 16 de

março de 2014, o querelado, em companhia de Sebastião Tião Gomes Pereira

e  José  Ferreira  da  Costa,  em  um  programa  denominado  “Em  repeito  à

Cacimba de Dentro”, da Rádio Correio da Serra, veiculou fatos inverídicos e

desairosos em desfavor do querelante, quando ofendeu-lhe a honra objetiva e

subjetiva, imputando-lhe  fato  falso  determinado,  definido  como  crime,

precisamente de ter desviado dinheiro público, ao repassar para seus aliados

políticos  o  dinheiro  da  iluminação  pública,  bem  como  por  ter-lhe  atribuído

qualidades  negativas,  do  tipo  “covarde”,  “falso”,  além  de,  pejorativamente,

chamar-lhe de “prefeita”, em atitude ofensiva a sua dignidade e decoro, ferindo

seus atributos intelectuais e morais.

Após  distribuição  inicial  do  feito,  vieram-me  os  autos,

oportunidade em que fora proferida decisão (fls. 44/45v) para delegar poderes

ao MM. Juiz de Direito da comarca de Cacimba de Dentro – PB para realizar

audiência  preliminar,  oferecendo  ao  querelante  e  a  Sebastião  Tião  Gomes

Pereira  oportunidade  para  se  reconciliarem,  bem  como  realizar  o

desmembramento do processo com relação a Valdinele Gomes Costa e José

Ferreira da Costa.

Audiência de reconciliação ocorrida em 22/07/2015 (fl. 78), porém

não restou exitosa,  razão pela qual  fora marcada Audiência de Instrução e

Julgamento.

Durante a referida audiência, o MM. Juiz de Direito da comarca de

Cacimba de Dentro – PB fez constar,  em termo de audiência (fl.  165),  que

Vadinele Gomes Costa,  ora querelado nesses autos processuais,  é  o atual
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prefeito da cidade de Cacimba de Dentro – PB, razão pela qual o Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba é competente para analisar o recebimento ou não

da presente queixa-crime, sendo determinado o retorno dos autos ao Tribunal.

Após ofício exarado pelo Douto Juízo de Primeiro Grau (fl. 166),

vieram-me os autos, conforme certidão de fl. 169.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do 1º

Subprocurador-Geral  de  Justiça,  Alcides  Orlando  de  Moura  Jansen,  ao

manifestar-se sobre a presente Ação Penal Privada (fls. 173/178), pugnou pela

rejeição da queixa-crime apresentada, em virtude do não recolhimento das

custas judiciais,  nos termos do art.  806 do CPP, como também  requereu a

declaração da extinção do jus puniendi estatal, em razão da ocorrência do

fenômeno da decadência, na forma prevista no art. 107, inciso IV, do CP, com o

consequente arquivamento dos autos.

É o relatório.

VOTO

Conforme  dito  anteriormente,  os  presentes  autos  tratam-se  de

Ação Penal  Privada  Originária  em que  Edmilson Gomes de  Souza,  por

intermédio de procurador constituído, ofereceu Queixa-crime (fls. 05/09) contra

Vadinele  Gomes  Costa,  atual  Prefeito  de  Cacimba  de  Dentro-PB  e  ora

querelado,  Sebastião Tião Gomes Pereira  e José Ferreira da Costa,  pela

suposta prática dos crimes de calúnia e injúria, insculpidos nos arts. 138 e 140,

ambos do Código Penal, eis que, em suma, ao querelante teria sido imputado

fato  falso  determinado,  definido  como crime,  além de  ter-lhe  sido  atribuída

qualidades negativas e pejorativas, do tipo “covarde”, “falso” e “prefeita”.

Pois bem.

A prejudicial de mérito arguida pela Douta Procuradoria-Geral de

Justiça merece acolhimento.
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Analisando a queixa-crime apresentada e a procuração acostada

aos autos (fl.  10),  verifica-se a existência de defeito  em sua representação

decorrente de vício na procuração ad judicia outorgada pelo Querelante ao seu

patrono, uma vez que não preencheu os elementos essenciais previstos no art.

44 do CPP.

Conforme o citado artigo, o  primeiro requisito a ser preenchido

diz respeito a existência de procuração com poderes gerais para o foro, isto é,

o  mandato  deve  ser  atribuído  ao  profissional  habilitado  com  atribuição  de

poderes para atuar em juízo (ad judicia), inclusive, poderes especiais, para a

propositura da ação penal privada (por meio da queixa-crime), já o segundo

demonstra a necessidade de que se faça constar na procuração o nome do

querelante e do querelado, já que, por ocasião da própria natureza do contrato

de mandato, o nome do querelante deverá sempre ser incluído, posto que é

quem  outorgará  os  poderes  ao  procurador.  Ressalta-se  que  ambos  foram

atendidos no caso em comento.

Antes, porém, de adentrarmos no terceiro, merece destaque as

críticas ofertadas pela doutrina no tocante ao segundo requisito. Vejamos o que

diz o doutrinador Aury Lopes Júnior (Direito Processual  Penal.  10ª Ed. São

Paulo: Saraiva, 2013, p. 406): “O art. 44 do CPP menciona Querelante, o que

está  incorreto,  pois  este  obviamente  deverá  estar  sempre  na  procuração,

senão não se opera a outorga de poderes. Logo, deve ser lido ‘querelado’ no

art. 44”.

Passemos, então, ao terceiro elemento essencial da procuração

do querelante na queixa-crime, que é a menção do fato criminoso. Neste ponto,

há divergência tanto jurisprudencial quanto doutrinária. Alguns entendem que

basta a menção do tipo penal incorrido, para outros, é necessária a descrição

circunstanciada do fato, ou seja, que seja pormenorizadamente descrito o fato

delituoso no instrumento do mandato. 

Entretanto, in casu, o instrumento de mandato juntado aos autos
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no  momento  do  oferecimento  da  queixa-crime  (fls.  05/09)  não  contém  a

descrição da conduta delituosa e nem a tipificação do crime, fazendo constar,

tão  somente,  a  indicação  dos  querelados,  em  claro  descompasso  com  os

entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, bem como do art. 44 do Código

de Processo Penal. In verbis:

Art. 44. 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).

Assim, como bem observou a Procuradoria-Geral de Justiça às

fls.  173/178,  é  fato  que  a  procuração  de  fl.  10  pecou  ao  não  atender  a

exigência  de  “menção  do  fato  criminoso”,  restando  ausente  elemento

necessário  à  idoneidade  da  deflagração  do  processo  penal  pelo  advogado

constituído,  seguindo  caminho  contrário  a  corrente  predominante  na  Corte

Superior de Justiça. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL.
CALÚNIA.  QUEIXA-CRIME.  VÍCIO  DE
REPRESENTAÇÃO.  NÃO  CONFIGURADO.
PROCURAÇÃO.  MENÇÃO  DO  FATO  CRIMINOSO.
ART.  44  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  CRIME  DE  LEI  DE
IMPRENSA.  IMPOSSIBILIDADE.  REVOLVIMENTO
DE  MATÉRIA-FÁTICO  PROBATÓRIA.
CONSUMAÇÃO DO DELITO ANTES DAS SUPOSTAS
EXPRESSÕES CALUNIOSAS SEREM VEICULADAS
PELA IMPRENSA. ORDEM DENEGADA. 1. Quando a
procuração  é  outorgada  com  a  finalidade
específica de propor queixa-crime, observados os
preceitos do art. 44 do Código de Processo Penal,
não  é  necessária  a  descrição  pormenorizada  do
delito, bastando a menção do fato criminoso ou o
nomen  juris.  Precedentes  desta  Corte  e  do
Supremo  Tribunal  Federal.  2.  As  instâncias
ordinárias,  soberanas  na  análise  das  circunstâncias
fáticas, entenderam que, apesar das expressões tidas
como caluniosas terem sido veiculadas pela imprensa,
foram proferidas  anteriormente  pelo  Paciente,  diante
de  terceiros,  oportunidade  em  que  o  crime  se
consumou.  Desconstituir  esse  entendimento,
reconhecendo se tratarem os fatos de crime da Lei de
Imprensa,  demanda  um  aprofundado  exame  do
conjunto fático-probatório, o que não se mostra viável
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no âmbito restrito  do writ.  3.  Ordem denegada.  (HC
106.423/SC,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA
TURMA,  julgado  em  07/12/2010,  DJe  17/12/2010).
(GRIFEI).

Nesse  diapasão,  reconhecendo-se  a  falta  de  menção  ao  fato

criminoso na procuração conferida  ao patrono do querelante,  é  pacífico  na

jurisprudência  pátria,  bem  como  na  maioria  da  doutrina  nacional,  o

entendimento de que tal vício pode ser sanado a qualquer tempo, desde que

dentro do prazo decadencial. 

Isso porque, decorrido  in albis o prazo decadencial de 06 (seis)

meses, a contar do conhecimento, pelo ofendido, da autoria do fato criminoso,

sem a correção do vício apontado, impor-se-á o reconhecimento da extinção da

punibilidade do querelado, ex vi do art. 103 c/c art. 107, IV do CP.

Outro não é o entendimento do STF, in verbis:

A 2ª  Turma deu  provimento  a  recurso  ordinário  em
habeas  corpus  para  invalidar,  desde  a  origem,
procedimento penal instaurado contra o recorrente e
declarar  a  extinção  da  punibilidade,  por  efeito  da
consumação  do  prazo  decadencial.  No  caso,  fora
oferecida  queixa-crime  por  suposta  ocorrência  de
crime  de  injúria  sem  que  na  procuração  outorgada
pelo  querelante  ao  seu  advogado  constasse  o  fato
criminoso de maneira individualizada. Reputou-se que
a ação penal privada, para ser validamente ajuizada,
dependeria,  dentre  outros  requisitos  essenciais,  da
estrita  observância,  por  parte  do  querelante,  da
formalidade  imposta  pelo  art.  44  do  CPP.  Esse
preceito  exigiria  constar,  da  procuração,  o  nome do
querelado e a menção expressa ao fato criminoso, de
modo  que  o  instrumento  de  mandato  judicial
contivesse, ao menos, referência individualizadora do
evento  delituoso  e  não  apenas  o  nomen  iuris.
Asseverou-se,  por  outro  lado,  não  ser  necessária  a
descrição minuciosa ou a referência pormenorizada do
fato.  Observou-se, ainda, que, embora a presença
do  querelante  na  audiência  de  conciliação
possibilitasse  suprir  eventual  omissão  da
procuração  judicial,  a  regularização  do  mandato
somente  ocorreria  se  ainda  não  consumada  a
decadência  do  direito  de  queixa.  Sucede  que,
decorrido,  in  albis,  o  prazo  decadencial,  sem  a
correção  do  vício  apontado,  impor-se-ia  o
reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  do
querelado. (RHC 105920/RJ, rel. Min. Celso de Mello,
8.5.2012. (RHC-105920) [Informativo n.º 665 do STF]

Desembargador João Benedito da Silva
6



Queixa-crime nº 0001562-60.2017.815.0000

Assim também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.
CRIMES  CONTRA  A  HONRA.  QUEIXA-CRIME.
REJEIÇÃO. IRREGULARIDADE DO INSTRUMENTO
DE MANDATO. ART. 44 DO CPP. DECADÊNCIA.I - A
falha  na representação processual  do querelante
pode  ser  sanada  a  qualquer  tempo,  desde  que
dentro do prazo decadencial (Precedentes do STJ
e do STF).II  - In casu, verifica-se que o instrumento
procuratório juntado aos autos não contém a descrição
das condutas delituosas, a tipificação dos crimes, nem
a indicação  dos  querelados,  em desatendimento  ao
disposto  no  art.  44  do  CPP.  Recurso  especial
desprovido.  (STJ  REsp  879.749/BA,  Rel.  Ministro
FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
26.06.2007, DJ 03.09.2007 p. 214)

Cumpre  observar  que  a  ação  penal  privada,  como  é  notório,

regula-se pelo que dispõe o art. 38 do Código de Processo Penal, o qual fixa o

lapso temporal de 06 (seis) meses, tendo como termo inicial o dia em que a

vítima souber quem é o autor  do crime,  para que o querelante exerça seu

direito de queixa, sob pena de operar-se a decadência ao ofendido.

Assim, na hipótese dos autos, ficou evidenciado que o defeito de

representação  não  foi  sanado  no  prazo  decadencial  de  06  (seis)  meses

estipulado pelo art. 38 do CPP. Desse modo, o querelante perdeu o direito de

agir pelo decurso de determinado lapso temporal, provocando a extinção da

punibilidade do agente. 

Como  asseverou  o  Parquet,  “na  hipótese  dos  autos,  os  fatos

supostamente criminosos se deram em 16 de março de 2014, razão pela qual

de há muito resta exaurido o prazo decadencial, razão pela qual a rejeição da

queixa-crime, in casu, é imperiosa.”

Desta feita, como até a presente data o vício de representação

não foi sanado, operada está a decadência do direito de queixa do Querelante,

razão pela qual deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do Querelado,

nos termos do art. 103 c/c art. 107, IV do CP.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ante  o  exposto,  com fundamento  no art.  44  do Código Penal,

rejeita-se a queixa e decreta-se extinta a punibilidade do querelado pela

decadência, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador João
Benedito  da Silva e relatou a matéria,  na eventual  ausência do Presidente.
Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Marcos  William  de  Oliveira  (juiz  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador), Márcio Murilo da Cunha Ramos,
Carlos eduardo Leite Lisboa ( Juiz convocado em substituição ao Exmo. Sr.
Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio),  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira,  João
Alves da Silva, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, José Ricardo Porto,
Leandro dos Santos, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Tércio Chaves de Moura
( Juiz convocado em substituição a Exma. Sra. Desa.  Maria de Fátima Morais
Bezerra Cavalcanti), Saulo Henriques de Sá e Benevides e  Marcos Cavalcanti
de  Albuquerque.  Ausentes,  justificadamente,  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Maria  das  Graças  Morais
Guedes,   José  Aurélio  da  Cruz  (  Corregedor-Geral  de  Justiça),  Luis  Silvio
Ramalho Junior e Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo Senhor  Doutor  Francisco
Seráphico  F.  Da  Nóbrega  Filho,  Procurador-Geral  de  Justiça  do  Estado  da
Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonseca Xavier
de Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
Capital, aos 09 (nove) dias do mês de maio do ano de 2018.

            Des. João Benedito da Silva
     Relator.

Desembargador João Benedito da Silva
8


