
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS       Nº 106.423 - SC (2008/0105752-9)

RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
IMPETRANTE : RODRIGO ROBERTO DA SILVA E OUTRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PACIENTE  : CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA 

EMENTA

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 no âmbito restrito do writ.

3. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA 
TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, denegar a ordem. Os Srs. Ministros Napoleão Nunes 
Maia Filho e Jorge Mussi votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Gilson Dipp. 

Brasília (DF), 07 de dezembro de 2010 (Data do Julgamento)

MINISTRA LAURITA VAZ  
Relatora
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Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 106.423 - SC (2008/0105752-9)
  
IMPETRANTE : RODRIGO ROBERTO DA SILVA E OUTRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PACIENTE  : CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA 

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 

Trata-se de habeas corpus , substitutivo de recurso ordinário, com pedido 

liminar, impetrado em favor de CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA, contra acórdão 

denegatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

O referido decisum  restou assim ementado, in verbis :

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS 
- TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA - ALEGADA DEFICIÊNCIA 
NO INSTRUMENTO DE MANDATO POR AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS 
FATOS CRIMINOSOS - VIOLAÇÃO AO ART. 44 DO CPP NÃO 
CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE CRIME DE IMPRENSA - 
INOCORRÊNCIA -  CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - 
ORDEM DENEGADA." (fl. 308)

Narra a Impetração que foi oferecida queixa-crime contra o ora Paciente, pela 

prática do crime previsto no art. 138 c.c. o art. 141, inciso III, ambos do Código Penal.

O Impetrante alega, em suma, constrangimento ilegal porque o Paciente está 

sendo processado em ação penal privada carente de representação legal. Afirma que a 

procuração outorgada pelo Querelante não mencionou os fatos tidos por delituosos, em 

afronta ao art. 44 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, que os fatos imputados configuram crime de imprensa, porquanto 

veiculados em periódico e na televisão.

Requer, pois, liminarmente, "a suspensão da queixa-crime, até final 

julgamento do presente writ" (fl. 24), e, no mérito, a concessão da ordem para que "seja 

determinado o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, diante da deficiência de representação, 

com a conseqüente extinção da punibilidade do Paciente em razão da ocorrência da 

decadência (artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal) e/ou da prescrição (artigo 

41 da Lei de Imprensa) " [fl. 25].

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de fls. 318/319.

O Ministério Público Federal instado manifestou-se, às fls. 321/325, pela 

denegação da ordem, nos termos da seguinte ementa:
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"Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Crime de Calúnia. 
Atendidos os requisitos previstos no art. 44 do Código de Processo Penal para 
o instrumento de procuração em casos de Ação Penal Privada. Crime que 
teria se consumado durante reunião, antes da divulgação pela imprensa. 
Parecer pela denegação da ordem. " (fl. 321).

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 106.423 - SC (2008/0105752-9)
  

EMENTA

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 no âmbito restrito do writ.

3. Ordem denegada.

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA): 

Objetiva o ora Impetrante o trancamento da ação penal de iniciativa privada 

proposta em desfavor do Paciente, em razão de vício de representação, bem como pela 

aplicabilidade da Lei de Imprensa aos fatos a ele imputados.

Inicialmente, cumpre consignar que a representação na queixa-crime, efetivada 

pela procuração acostada à fl. 52, constou expressamente, ao contrário do alegado pelo 

Impetrante, a finalidade de apresentar a referida peça acusatória, especificando o crime, a 

conduta, a data do fato e o local, in verbis :

"FINALIDADE ESPECÍFICA:
Apresentar Queixa Crime perante vara criminal da Comarca de 

Florianópolis/SC, contra Carlos Enrique Franco Amastha, por infração deste 
ao crime de calúnia descrito no art. 138 do Código Penal, em razão de 
afirmações falsas proferidas contra o outorgante em reunião realizada na 
sede do Ministério Público Federal em 06 de maio de 2005."

O Tribunal, no acórdão impugnado, teceu as seguintes considerações do 
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referido instrumento de mandato:

"Como se vê, constaram do instrumento de mantado o nome da 
pessoa que entende o outorgante ser o autor do ilícito e a citação do fato 
criminoso que pretende ver apurado, além de referência expressa ao nomem 
juris e ao artigo da lei que alega infringido.

Atendidos, portanto, os requisitos do artigo 44 do CPP,
"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".
Acerca dos poderes especiais indispensáveis à propositura da ação 

penal privada, Júlio Fabbrini Mirabete ensina: "Além de preencher os 
mesmos requisitos da denúncia (art. 41), a queixa deve ser apresentada pelo 
ofendido ou seu representante legal mediante procurador com 'poderes 
especiais', ou seja, com instrumento de mandato em que conste cláusula 
específica a respeito da propositura da ação privada por determinado fato 
criminoso" (Código de Processo Penal Interpretado, 11ª ed. São Paulo; Atlas, 
2007, p. 223).

Quanto à necessidade de menção ao fato criminoso, prossegue o 
ilustre  doutrinador:

"O artigo refere-se apenas à 'menção do fato criminoso' no  
instrumento da   procuração, não exigindo que dele conste exaustiva 
descrição do mesmo, como ocorre com a denúncia ou a queixa. 
Tem-se considerado como suficiente a simples referência ao nomen 
juris ou ao artigo da lei penal" (op. cit., p. 227).
Na mesma senda, o escólio de Guilherme de Souza Nucci:

"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.

"Desnecessidade de descrição pormenorizada do fato 
criminoso: basta a menção ao delito ao quel se refere, prescindindo de 
fiel e detalhada descrição da imputação. Assim: STJ: 'A procuração 
outorgada pelo querelante ao seu advogado para fins de ingresso com 
queixa-crime não requer a descrição pormenorizada do fato 
criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a 
qual se perfaz com a  indicação do artigo de lei no qual incidiu, em 
tese o querelado' (RHC 8.337-SP, 5.ª T., rel. Felix Fischer, 
09.11.1999, v.U., DJ 13.12.1999, p. 160). Idem: TJSP: 'A exigência 
do art. 44 do CPP relativa à menção do fato criminoso no mandato 
procuratório não exige a descrição minunciosa do fato delituoso, pois 
o legislador, bem a propósito, empregou o vocábulo 'menção' e não 
'descrição' ou 'narrativa' do mesmo com todas as suas circunstâncias e 
peculiaridades' (HC 93.851-3, 2ª C., rel. Canguçu de Almeida, 
18.06.1990, v.U., RT 660/282)" (Código de Processo Penal 
Comentado, 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pp. 160 e 
161)." (fls.  310/311)
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Outro não é o entendimento desta Corte Superior e do Pretório Excelso, que 

entendem bastar para regularidade do instrumento de procuração outorgado para oferecimento 

de queixa-crime a indicação do artigo de lei ou do nomen iuris  do crime no qual incidiu, em 

tese, o querelado, não sendo necessária a descrição pormenorizada do fato criminoso, a teor 

do próprio art. 44 do Código de Processo Penal.

Confiram-se os seguintes precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEIXA- 
CRIME. PROCURAÇÃO. CPP, art. 44.

I. - A procuração que acompanhou a queixa-crime atende à exigência 
do art. 44 do CPP, na medida em que confere os poderes da cláusula ad 
judicia e os poderes especiais para oferecer a queixa, com a indicação do 
nome do querelado e do fato criminoso . II. - HC indeferido." (HC 85863,  
Segunda Turma, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 11/11/2005; 
grifou-se.) 

"HABEAS CORPUS. REPRESENTAÇÃO. QUEIXA. CRIME 
PREVISTO NO ARTIGO 217 DO CÓDIGO PENAL. - EM RIGOR, NO CASO, 
HOUVE REPRESENTAÇÃO POR PARTE DA MÃE DA MENOR, RAZÃO 
POR QUE A AÇÃO PENAL NÃO DEVERIA TER SIDO ANULADA DESDE A 
DENUNCIA. DE QUALQUER SORTE, ANTES DE EXAURIDO O PRAZO DE 
DECADENCIA, FOI INTENTADA AÇÃO PENAL PRIVADA. - 
PROCURAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO 
C.P.P., UMA VEZ QUE CONFERE PODERES ESPECIAIS PARA 
APRESENTAR QUEIXA-CRIME CONTRA O ORA RECORRENTE E FAZ 
MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO, AO ALUDIR A INFRAÇÃO DO 
ARTIGO 217 DO CÓDIGO PENAL  (CRIME DE SEDUÇÃO DE MULHER 
VIRGEM MENOR DE DEZOITO ANOS E MAIOR DE QUATORZE). 
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (RHC 65969, 1.ª 
Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 01/07/1988; grifou-se.)

Desta Colenda Corte:

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 
QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. 
ART.44 DO CPP.

A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins 
de ingresso com queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato 
criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se 
perfaz com a indicação do artigo de lei ou do nomen iuris do crime no qual 
incidiu, em tese, o querelado . (Precedentes). Habeas corpus denegado. " (HC 
83.543/GO, 5.ª Turma Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 08/10/2007; 
grifou-se.)

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO 
PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA. PROCURAÇÃO. 
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AUSÊNCIA MENÇÃO FATO CRIMINOSO. INOCORRÊNCIA.
1. É desnecessária à validade do processo da ação penal privada a 

descrição pormenorizada do fato criminoso na procuração outorgada pelo 
querelante a seu advogado .

2. Recurso improvido." (RHC 12.953/SP, 6.ª Turma, Rel. Min. 
HAMILTON CARVALHIDO, DJe de 04/08/2008; grifou-se.)

Não prosperam, tampouco, os argumentos de que seria aplicável a Lei de 

Imprensa aos fatos descritos na queixa-crime, uma vez que o Juízo a quo e o Tribunal, 

soberanos na análise das circunstâncias fáticas, entenderam que, apesar das expressões tidas 

como caluniosas, apesar de terem sido veiculadas posteriormente pela imprensa, foram 

proferidas em momento anterior pelo Paciente, diante de terceiros, oportunidade em que o 

crime se consumou.

Confira-se o seguinte excerto do acórdão impugnado:

"Tocante à alegação de que os fatos narrados configurariam crime de 
imprensa, melhor sorte não assiste ao paciente.

Com efeito, embora posteriormente veiculados pela imprensa, as 
expressões ditas caluniosas imputadas ao paciente foram proferidas em 
reunião realizada na sede do Ministério Público Federal.

Sobre a consumação do crime de calúnia, Guilherme de Souza Nucci 
explica:

"Consumação: justifica-se a aplicação integral da pena, 
portanto, considera-se o delito consumado quando a imputação falsa 
chega ao conhecimento de terceiro, que não a vítima. Basta uma 
pessoa estranha aos sujeitos ativo e passivo para se consumar a 
calúnia" (Código Penal Comentado, 7ª ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 612).
No caso, a inicial dá conta de que, além do querelado, estavam 

presentes à reunião "representantes da Prefeitura Municipal, da Câmara de 
Vereadores, da CASAN, do IBAMA, entre outros (fl. 22).

Nessa esteira, não se olvida que o suposto delito teria ocorrido no ato 
da reunião e não em virtude da posterior divulgação nos meios de 
comunicação, afastada, portanto, a incidência da Lei de Imprensa.

Júlio Fabbrini Mirabete traz o seguinte precedente:
"Distinção com o crime de imprensa: TACRSP: 'O fato de as 

expressões desabonadoras publicamente feitas por via oral serem 
posteriormente veiculadas através do noticiário da imprensa não tem o 
condão de transmudar o delito comum em especial' (RT 510/361)" 
(Código Penal Interpretado. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 1108)." 
(fls.312/313)

Desconstituir esse entendimento sobre a consumação do delito, reconhecendo 

se tratarem os fatos de crime da Lei de Imprensa, demanda um aprofundado exame do 
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conjunto fático-probatório, o que não se mostra viável no âmbito restrito do writ.

Restou, outrossim, prejudicada a análise de eventual ocorrência da prescrição 

da pretensão punitiva descrita na Lei de Imprensa.

Ante o exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2008/0105752-9 HC     106.423 / SC
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  20050141882  20080052560  23050210133

EM MESA JULGADO: 07/12/2010

Relatora
Exma. Sra. Ministra  LAURITA VAZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JORGE MUSSI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : RODRIGO ROBERTO DA SILVA E OUTRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE : CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, denegou a ordem."
Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Jorge Mussi votaram com a Sra. Ministra 

Relatora. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Gilson Dipp.

 Brasília, 07  de dezembro  de 2010

LAURO ROCHA REIS
Secretário
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