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EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AÇÃO PENAL PRIVADA - VÍCIO NO
INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO - QUEIXA-CRIME - INEXISTÊNCIA
DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO, AINDA QUE SUCINTAMENTE -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CPP - DECADÊNCIA -
VÍCIO INSANÁVEL - RECURSO IMPROVIDO.  Uma vez que o instrumento
de mandato, para oferecimento da queixa-crime não atende aos requisitos do
art. 44 do CPP e não tendo sido sanada a irregularidade no prazo
decadencial, é imperiosa a declaração da extinção da punibilidade pela
decadência, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0338.12.007556-3/001 - COMARCA DE
ITAÚNA  - APELANTE(S): VÂNIA LÚCIA DA FONSECA - APELADO(A)(S):
ÂNGELA MARIA MAGALHÃES ANTUNES - INTERESSADO: MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A C Ó R D Ã O

               Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª CÂMARA CRIMINAL do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. SÁLVIO CHAVES

RELATOR.

DES. SÁLVIO CHAVES (RELATOR)
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V O T O

            Trata-se de recurso de apelação interposto por Vânia Lúcia da
Fonseca Marques, contra a sentença de fls. 92/95, que rejeitou a queixa-
crime de fls. 02/06, em virtude de existência de vício na representação de fls.
07, com fulcro no art. 395, II, do Código de Processo Penal, e julgou extinta a
punibilidade da querelada, ora apelada, em razão do decurso do prazo
decadencial, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

            Em suas razões recursais pleiteia a apelante a anulação do r.
decisum, com posterior remessa dos autos à origem para que outra decisão
seja prolatada, após oitiva de testemunhas arroladas às fls. 06. Para tanto,
sustenta inexistir nulidade no instrumento de mandato de fls. 07,
preenchendo este os requisitos delineados no art. 44, do Código de Processo
Penal.

            Contrarrazões às fls. 113/117, em que o parquet opina pela
inacolhimento das razões declinadas na apelação.

            Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 123/128, pugnando-
se pelo desprovimento do apelo.

		É o relatório.

		Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de
admissibilidade e processamento.

            Ausentes preliminares, argüidas ou apreciáveis de ofício, passo ao
exame do mérito recursal.

            Todavia, sem razão a apelante.

            De acordo com o artigo 44, do Código de Processo Penal, cabe à
parte, desde a interposição da queixa-crime, instruir o feito com Procuração
que atenda à norma nele delineada, in verbis:

2



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Art. 44 - A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais,
devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e
menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem
de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

            Nesse contexto, tem-se que a procuração de 07, conforme se
observa, não preenche os requisitos do artigo 44, do Código de Processo
Penal, pois não contém a descrição da conduta delituosa ou a tipificação do
crime, ainda que de forma sucinta.

            Malgrado a apelante, nas razões recursais, tenha feito referência a
julgado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a queixa-crime
não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando a menção
ao fato ou o nomen juris, nota-se do mencionado instrumento que sequer
houve menção ao fato narrado na inicial.

            Cumpre destacar que a falha na representação processual do
querelante pode ser sanada a qualquer tempo, desde que dentro do prazo
decadencial. Todavia, no caso em espeque, o prazo decadencial de seis
meses (contados do dia em que a ofendida veio a saber quem foi o autor do
delito) já foi, em muito, superado, vez que o fato foi supostamente praticado
em 16.01.2012. Assim, incabível o saneamento do vício no referido
instrumento de procuração, sabendo-se que o prazo decadencial é contínuo
e peremptório.

            Destarte, não tendo a apelante regularizado a representação
postulatória no prazo legal, e decorrido o lapso decadencial, tem-se que
corretamente decretada a extinção da punibilidade pela decadência, nos
termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

            Amparando a tese, segue o posicionamento firmado por este e.
Tribunal de Justiça:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - QUEIXA-CRIME - IRREGULARIDADE NO
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INSTRUMENTO DE MANDATO - AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO
CRIMINOSO E INDICAÇÃO DO TIPO PENAL - VÍCIO INSANÁVEL - PRAZO
DECADENCIAL JÁ TRANSCORRIDO - REJEIÇÃO DA QUEIXA -
NECESSIDADE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO QUERELADO
DECRETADA.

- Constitui óbice ao recebimento da queixa-crime a ausência de pressuposto
processual exigido no art. 44 do Código de Processo Penal, dentre eles a
menção, no instrumento de mandato, das condutas delituosas imputadas ao
querelado ou a indicação dos tipos penais a ele imputados.

- Ultrapassado o prazo decadencial para saneamento da falha na
representação processual, imperiosa a declaração da extinção da
punibilidade do querelado. (Ação Penal - 1.0000.13.033971-6/000. Relator
Des. Adilson Lamounier. Data de Julgamento 25/06/2014).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PROCESSO PENAL - CALÚNIA E
DIFAMAÇÃO - QUEIXA-CRIME - PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
DECADÊNCIA - MANUTENÇÃO.

- Se o instrumento de mandato, para oferecimento da queixa-crime, não
contém os requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal e a
irregularidade não foi sanada no prazo decadencial, é de se manter a
decisão que julgou extinta a punibilidade pela decadência. (Rec. em Sentido
Estrito 1.0338.13.011554-0/001. Relator Des. Júlio Cezar Guttierrez, 4ª
CÂMARA CRIMINAL. Data de Julgamento 04/06/2014).

            E, por fim, com bem salientado pelo órgão Ministerial, nas
contrarrazões do recurso, de fato, a mera outorga de mandato com cláusulas
ad judicia et extra e ad negocia, conforme se fez constar do instrumento de
fls. 07, não atende aos requisitos delineados no art. 44, do Código de
Processo Penal.

            Mercê de tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se incólume a r. decisão primeva, tal como lançada.
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            Custas na forma da lei.

DES. PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (REVISOR) - De acordo com
o(a) Relator(a).

DES. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS - De acordo com o(a) Relator(a).

               SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO."
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