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EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - REJEIÇÃO QUEIXA-CRIME
- VÍCIOS NA PROCURAÇÃO NÃO SANADOS DURANTE O PRAZO
DECADENCIAL - RECURSO IMPROVIDO. - Correta a rejeição da queixa-
crime que apresenta vícios na procuração, tais como a ausência de poderes
especiais ao procurador, nome do querelado e menção ao fato criminoso, em
observância ao disposto no art.44 do CPP. - Não há que se falar em
oportunização para regularização da procuração, posto que o vício de
representação merece a rejeição liminar, ante o descumprimento de um
requisito essencial para o recebimento da queixa. - As omissões das
formalidades podem ser sanadas no curso da ação penal desde que não
esgotado o prazo decadencial, que, no caso, é de seis meses, contados do
dia em que o ofendido vier a ter ciência do autor do delito.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 1.0056.07.148549-6/001  -
COMARCA DE BARBACENA - RECORRENTE(S): UNIVERSIDADE
PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - RECORRIDO(A)(S): JOSE ROBERTO
RIBEIRO LIMA - RELATOR: EXMO. SR. DES. ADILSON LAMOUNIER

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma,  a 5ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos
e das notas taquigráficas,  à unanimidade de votos,  EM NEGAR
PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2009.

DES. ADILSON LAMOUNIER - Relator

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
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Proferiu sustentação oral, pelo recorrido, o Dr. Marcelo Pereira Assunção.

O SR. DES. ADILSON LAMOUNIER:

VOTO

Ouvi com a devida atenção, a sustentação oral feita pelo ilustre advogado,
Dr. Marcelo Pereira Assunção.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Universidade
Presidente Antônio Carlos em face da sentença de fls. 65/73, na qual a d.
Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena rejeitou a queixa-crime
ofertada pela recorrente em face de José Roberto Ribeiro Lima, e, em
conseqüência, decretou extinta a punibilidade do querelado pela decadência
do direito de ação.

Em suas razões de recurso (fls.79/83), alega a recorrente que somente teve
ciência do vício constante na procuração através da sentença recorrida, não
tendo sido intimada nem notificada pelo juízo para sanar eventual
irregularidade. Afirma que a rejeição da queixa-crime sem a oportunização
para correção do eventual vício afronta a lei e o princípio da igualdade
processual.

Salienta que a magistrada também se equivocou ao extinguir a punibilidade
do querelado, posto que a queixa-crime foi impetrada em tempo hábil, não
havendo que se falar em decadência. Requer o provimento do recurso para
que seja recebida da queixa-crime, determinando o regular prosseguimento
do feito.

Em contra-razões (fls.93/99), pugnou o recorrido pelo desprovimento do
recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

Em juízo de retratação (fls.101/109), a decisão foi mantida pela d. magistrada
a quo.
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Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Cássio Murilo Soares de Carvalho
(fls.122/124), opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Conheço do recurso, posto que presentes os seus pressupostos objetivos e
subjetivos de admissibilidade.

Em que pesem as lançadas razões da recorrente, com a devida venia, tenho
que a r. decisão hostilizada não incorreu na mácula apontada.

De acordo com o disposto no art. 44 CPP, "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".

Como é cediço, há um equívoco do legislador ao fazer referência ao nome do
querelante, sendo certo que é o nome do imputado que deve constar
claramente do instrumento de procuração.

O dispositivo também deixa claro que a queixa somente poderá ser proposta
por procurador com poderes especiais para tanto, devendo constar do
mandato a menção ao fato criminoso.

Entretanto, da análise das procurações insertas nos autos (fls.08 e 09),
constata-se que a queixa foi subscrita por advogado sem poderes especiais
para o seu oferecimento. Veja-se que o instrumento de mandato não consta
cláusula específica a respeito da propositura da ação privada, constando
apenas a cláusula ad juditia.

Ademais, verifica-se que não há qualquer menção ao fato criminoso
praticado, à capitulação relativa aos artigos legais em que o querelado se
encontra ou esclarecimentos a cerca dos possíveis fatos ofensivos à honra
da querelante.
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Veja-se que nem há a citação do nome do querelado, em ofensa clara ao
disposto na lei processual. De mesmo modo, também não houve a
subscrição inicial pela querelante juntamente com seu defensor, o que
poderia suprir as omissões apontadas.

Neste sentido:

"Poderes especiais: é a clara menção, na procuração, de que o mandatário
está autorizado a ingressar com queixa contra determinada pessoa, com
base em certos fatos devidamente citados. Os poderes especiais, no entanto,
podem ser substituídos pela assinatura aposta pela vítima diretamente na
queixa, junto com seu advogado." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de
Processo Penal Comentado. 6ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2007, p.161)

Sabe-se que a exigência legal justifica-se em razão do direito personalíssimo
tutelado, o que delimita a responsabilidade do outorgante, evitando assim as
sérias conseqüências resultantes da ação penal intentada falsamente.

Assim, por não cumprir o disposto no art. 44 do CPP, a queixa-crime deverá
ser rejeitada.

Ressalto que não há que se falar em oportunização para regularização do
instrumento, posto que o vício de representação merece a rejeição liminar,
ante o descumprimento de um requisito essencial para o recebimento da
queixa.

Neste sentido:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME ASSINADA
SOMENTE PELA ADVOGADA CONSTITUÍDA. INSTRUMENTO DE
MANDATO SEM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. OMISSÕES NÃO
SANADAS DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A falta de menção do fato
criminoso no instrumento de mandato, com vistas à propositura de queixa-
crime, que também não vai assinada pelo querelante
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juntamente com o advogado constituído, é omissão que, se não sanada
dentro do prazo decadencial, constituiu óbice ao regular desenvolvimento da
ação penal, tendo em vista que o disposto no art. 44 do Código de Processo
Penal tem por finalidade apontar a responsabilidade penal em caso de
denunciação caluniosa, razão pela qual, mesmo que não se exija exaustiva
descrição do fato delituoso na procuração outorgada, não pode ser
dispensada pelo menos uma referência ao nomen iures ou ao artigo do
estatuto penal, além da expressa menção ao nome do querelado. 2.
Portanto, conjugando o disposto nos arts 43, inc. III, 44 e 568, todos do
Código de Processo Penal, a falha na representação processual do
querelante pode ser sanada a qualquer tempo, desde que dentro do prazo
decadencial, sob pena de transformar a exigência legal em letra morta, sem
qualquer sentido prático. 3. Ordem concedida para restabelecer os efeitos da
sentença que declarou a extinção da punibilidade." (HC 39.047/PE, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
17.05.2005, DJ 01.08.2005 p. 486)

"EMENTA: HABEAS CORPUS - QUEIXA-CRIME - INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO - MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO - AUSÊNCIA - VÍCIO
NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL - EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. Para a validade da proposição de ação penal privada é
necessário que conste da procuração menção ao fato criminoso. Decorrido o
prazo decadencial, não mais é possível a regularização do instrumento
procuratório carente de elemento essencial. Declara-se a extinção da
punibilidade do acusado, quando ocorre a decadência do direito de queixa."
(TJMG, HC nº 1.0000.06.440504-6/000, Rel. Des. Jane Silva, 08/08/2006)

Por fim, cumpre salientar que é praticamente pacífico, tanto na doutrina
quanto na jurisprudência, que as omissões das formalidades podem ser
sanadas no curso da ação penal, desde que não esgotado o prazo
decadencial, que, no caso, é de seis meses, contados do dia em que o
ofendido vier a ter ciência do autor do delito (artigo 38 do Código de
Processo Penal).

Assim, considerando a data da ocorrência do fato considerado
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criminoso, 14 de junho de 2007, o prazo decadencial operou-se 14 de
dezembro de 2007, esvaindo-se o prazo permissivo para reparo de eventuais
omissões, não se relacionando com a data do ajuizamento da ação, e
considerando que o prazo decadencial não se suspende ou interrompe.

Sobre a argumentação de que a nulidade poderá ser a todo tempo sanada,
entendo que não é possível interpretar a expressão "a todo tempo" em
prejuízo do querelado, sem violar o mencionado artigo de lei que fixou o
prazo decadencial.

Sobre o tema:

"A queixa, aliás, deve ser rejeitada se as omissões não mais podem ser
supridas dentro do prazo decadencial. Entretanto, com fundamento no
art.568, que prevê a possibilidade de ser sanada a ilegitimidade do
representante da parte a todo tempo, já se tem admitido a complementação
até a sentença. Mas a expressão 'a todo tempo' significa, no caso, 'enquanto
for possível', ou seja, enquanto não ocorrer a decadência." (MIRABETE, Julio
Fabbrini. Processo Penal. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p.121)

Deste modo, o vício apontado obstaculiza qualquer pretensão acusatória, vez
que a decadência é um dos pressupostos ao exercício da ação, cujos
defeitos não poderiam ser sanados após tal prazo ter sido completado.

Ante tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Custas, ex lege.

É como voto.

A SRª. DESª. MARIA CELESTE PORTO:

VOTO
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Acompanho o douto Relator e também nego provimento ao recurso.

O SR. DES. PEDRO VERGARA:

VOTO

Estou de acordo com o Desembargador Relator para rejeitar a queixa-crime
por ausência de um elemento de procedibilidade.

É como voto.

.

SÚMULA :   	NEGARAM PROVIMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0056.07.148549-6/001
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