
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 131.078 - PI (2009/0044620-0) (f)
  

RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)

IMPETRANTE : GAMIL FÖPPEL E OUTRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ 
PACIENTE  : C A N G M 

EMENTA

HABEAS CORPUS . ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. 
INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR POR 
FALTA DE JUSTA CAUSA. EXAME DE PROVA. 
IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO POSTERIOR DE CUSTAS E 
SANEAMENTO DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, não está 
caracterizada a decadência.
2. A falta de justa causa, apta a ensejar a extinção da punibilidade 
do acusado, deve ser verificada de plano, sem a necessidade de 
incursão no acervo fático-probatório dos autos, circunstância 
interditada na via estreita do habeas corpus .  
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas, é 
possível a posterior intimação do interessado a fim que que proceda 
ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa-crime.
4. Eventuais vícios ou irregularidades no instrumento de mandato 
podem ser sanadas a qualquer tempo, mesmo após o decurso do 
prazo decadencial, nos termos do art. 569 do Código de Processo 
Penal. A falta de menção ao fato delituoso na procuração configura 
defeito sanável a qualquer tempo pois não interfere na legitimatio 
ad causam  Precedentes.
5. Ordem denegada.

Documento: 1146565 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 14/02/2013 Página  1 de 38

t0025817
Realce



 

 

Superior Tribunal de Justiça

ACÓRDÃO

  Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 

Ministros da SEXTA Turma do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo 

no julgamento após voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes denegando a 

ordem de habeas corpus, e o voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior 

concedendo-a, a Turma, por maioria, denegar a ordem de habeas corpus, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, vencidos a Sra. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

A Sra. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora 

Convocada do TJ/PE) votou com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília (DF), 14 de agosto de 2012(Data do Julgamento)

MINISTRA ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA  

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE) 

(artigo 52, inciso IV, alínea "b", do RISTJ)
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HABEAS CORPUS Nº 131.078 - PI (2009/0044620-0)
  

RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)

IMPETRANTE : GAMIL FÖPPEL E OUTRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ 
PACIENTE  : C A N G M 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (Relator): Trata-se de habeas 

corpus substitutivo de recurso ordinário impetrado em favor de C A N G M, em face 

de acórdão proferido pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim 

sintetizado:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . AÇÃO PENAL PRIVADA. 
QUEIXA-CRIME TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO 
CONFIGURADA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 
AUSÊNCIA DE PREPARO. PREJUDICADO. INCABÍVEL O EXAME 
APROFUNDADO DE PROVAS PELA VIA ELEITA. ORDEM 
DENEGADA.
1. A existência nos autos de despacho judicial que demonstra a 
tempestividade no oferecimento da queixa-crime possui presunção relativa 
de legitimidade.
2. Somente através de aprofundado exame de provas e fatos é possível o 
afastamento de tal presunção.
3. Em sede de Habeas Corpus  todas as provas necessárias ao julgamento do 
caso devem vir acostadas à exordial, uma vez que não se admite dilação 
probatória.
4. No caso sub judice, não é recomendável a supressão do grau de 
jurisdição, impondo-se, portanto, o prosseguimento do processo na Vara de 
origem.
5. Verifica-se a existência de poderes específicos no instrumento de 
mandato.
6. O exame da alegação de existir ou não o pagamento de preparo requer, 
em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a 
produção de provas em contrário.
7. Ordem denegada. (fl. 291)

Argúem os impetrantes a decadência do direito de queixa dos ofendidos, 

argumentando com o não oferecimento desta no prazo legal, o que implicaria a 

extinção da punibilidade do paciente. 
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Afirmam que, em 28.5.2007, cinco dias após o término do prazo decadencial, 

foi exarada certidão negativa de distribuição de ações e execuções criminais, 

certificando que até aquela data, revendo os registros de distribuição desde 1 de 

janeiro de 1997, nada constava contra o paciente na Justiça Estadual de 1ª Instância da 

Comarca de Teresina, Piauí.

Sustentam, ainda, a inépcia da exordial acusatória, porquanto teria sido 

apresentada sem o comprovante do devido preparo, não se verificando qualquer 

demonstração nos referidos autos de que foram pagas as custas processuais 

respectivas.

Apontam, ao fim, a existência de procuração outorgada sem a observância das 

exigências do art. 44 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer menção ao 

fato criminoso.

A liminar foi indeferida pelo Ministro Paulo Gallotti, relator à época, mediante 

decisão vazada nos seguintes termos:

"A hipótese é de habeas corpus deduzido em favor de C A N G M, contra 
quem se ofereceu queixa-crime pela suposta prática de estupro e atentado 
violento ao pudor com violência presumida, indicada como autoridade 
coatora o Tribunal de Justiça do Piauí.
Pretende o impetrante o trancamento da ação penal e, liminarmente, a 
suspensão do curso do processo. Sustenta ter se operado a decadência do 
direito de queixa, bem como ser inepta a inicial por irregularidades na 
procuração e falta de preparo.
A liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da 
jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da 
medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria 
impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Na espécie, o constrangimento não se revela com a clareza imprimida na 
inicial, exigindo, na verdade, uma análise mais detalhada dos elementos de 
convicção carreados aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do 
mérito. 
Assim, indefiro a liminar.
Determino se solicitem informações ao Juiz de primeiro grau, inclusive 
cópia da procuração outorgada pelo querelante e esclarecimento sobre o 
recolhimento do preparo, abrindo-se, após, vista dos autos ao Ministério 
Público Federal.
Publique-se." (fl. 327)

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora e cumpridas as 

diligências solicitadas pelo Ministério Público Federal, o douto Subprocurador-Geral 
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da República Wagner Natal Batista se manifestou pela denegação da ordem, mediante 

parecer assim sintetizado:

HABEAS CORPUS . ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM 
VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. 
QUEIXA. DECADÊNCIA. FALTA DE PREPARO. PROCURAÇÃO. 
REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO.
1. Havendo divergência entre o quanto consta de certidão acerca de 
documento dos autos e o que consta do próprio documento, este é que deve 
prevalecer.
2. A via estreita do habeas corpus  não se presta à resolução de questões que 
demandam exame e valoração de provas, como ocorre no caso em tela.
3. "Não há que se falar em inépcia da queixa pelo não recolhimento das 
custas processuais, pois tal ato apenas ensejaria a posterior intimação do 
querelante para fazê-lo. " Precedentes.
4. "A falta de menção do fato delituoso na procuração, bem como do nome 
dos querelados, configura defeito sanável a qualquer tempo, pois não 
interfere na legitimatio ad causam ". Precedentes.
5. Parecer pela denegação da ordem.  (fls. 379)

O processo foi redistribuído à minha relatoria em 26/9/2011, após determinação 

de Sua Excelência o Ministro Ari Pargendler, Presidente desta Corte (fl. 433).

Em 14 de fevereiro do corrente ano, solicitei informações ao Juízo da 7ª Vara 

Criminal de Teresina/PI, acerca do andamento do processo 2040402007 e da atual 

situação do paciente, as quais foram apresentadas em 14 de março seguinte, noticiando 

que, em 17.9.2010, na presença da promotoria, do representante da querelante, do 

querelado e dos respectivos advogados, foi realizada a audiência instrutória, na forma 

do art. 400 do CPP, com a redação dada pela Lei 11.719/2008.

Informou, ainda, que, em atenção a requerimento do querelante, aquele juízo 

consignara que, tão-somente após o cumprimento das cartas precatórias de inquirição 

de testemunhas, os autos deverão voltar conclusos para o prosseguimento da ação 

penal. Ressaltou, por fim, que em 1º/7/2011 foram expedidas cartas precatórias para as 

Comarcas de Salvador/BA e Fortaleza/CE a fim de que fossem inqueridos, 

respectivamente, Heldo Jorge dos Santos Pereira, Marcus Vinícius Guimarães 

Caminha de Castro, Myrela Galvão Cardoso Costa, Aracy Lima Borges, Jesulina 

Amorim Guedelha Martins e Juliana Nogueira Galvão Martins bem como Vanessa 

Cristina Gomes Previtera Vicente que não haviam sido devolvidas até a data das 
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informações.

É o breve relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 131.078 - PI (2009/0044620-0)
  
RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)
IMPETRANTE : GAMIL FÖPPEL E OUTRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ 
PACIENTE  : C A N G M 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (Relator): 

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário impetrado em favor 

de C A N G M, acusado da prática de crime de atentado violento ao pudor contra a 

vítima Marianna Tavares Gomes, que tinha três anos de idade à época do oferecimento 

da queixa (arts. 214 c/c 224 do Código Penal).

A ordem deve ser denegada, não se vislumbrando qualquer constrangimento 

ilegal na espécie, como se passa a expor:

a) Extinção da punibilidade do paciente, pelo advento da decadência:

O direito de queixa ou representação do ofendido deve ser exercido dentro do 

lapso temporal de seis meses, cujo termo inicial é a data em que a vítima ou o seu 

representante legal toma ciência de quem é o autor do delito, nos termos do disposto 

no art. 103 do Código Penal e no art. 38 do Código de Processo Penal.

No caso em comento, o autor do delito foi identificado em 24.11.2006 (fls. 76).

Argúem os impetrantes a decadência do direito de queixa dos ofendidos, 

argumentando com o não oferecimento desta no prazo legal, o que implicaria a 

extinção da punibilidade do paciente.

A propósito, destacou o Tribunal de origem:

"(...) No caso em tela, a ausência de justa causa alegada pelos impetrantes 
encontra arrimo na existência de Certidão Negativa de Ações e Execuções 
Criminais, expedida em 28 de maio de 2007, o que, de acordo com a defesa, 
comprova de maneira contundente a decadência do direito dos 
representantes legais da suposta vítima de oferecer a queixa-crime. Em 
outras palavras, os impetrantes justificam a ausência de justa causa para a 
instauração da ação penal na queixa-crime oferecida de maneira 
intempestiva. A despeito de tal fato, porém, examinando os autos, 
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vislumbro a existência de despacho do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Criminal desta Comarca que comprova o recebimento da queixa-crime no 
dia 15 de maio de 2007, que antecede em oito dias o termo final do prazo 
decadencial. (...) Nesta linha de entendimento, deve-se concluir que, para 
que a presunção de legitimidade do despacho judicial seja afastada, faz-se 
mister a confecção de provas robustas que sirvam de lastro probatório 
suficiente para comprovar a gravidade do fato alegado. Posto que, a 
despeito de se conjecturar a ocorrência de mero erro material cometido pelo 
MM. Juiz a quo, no caso em comento, põe-se em dúvida ato de um 
magistrado, enquanto órgão público integrante do Poder Judiciário 
brasileiro. Pela via do Habeas Corpus , todas as provas necessárias ao 
julgamento do caso devem vir acostadas à exordial, sob pena de seu não 
conhecimento, uma vez que não se admite dilação probatória. É neste 
mesmo sentido que aponta o parecer do Ministério Público Superior, in 
verbis :

'Entretanto, se os impetrantes invocam, por meio de uma série de 
argumentos a incerteza da data em que a queixa-crime fora 
efetivamente recebida- mesmo contendo nela o despacho do juiz, no 
qual menciona a data e a hora de seu recebimento - para o êxito das 
invocações se faz necessário uma dilação probatória acerca da matéria 
fática. Assim sendo, tal êxito não é possível na via estreita do Habeas 
Corpus , pois neste, o direito invocado deve ser líquido e certo. '

(...) Os impetrantes alegam ainda que inexiste nos autos qualquer protocolo 
de recebimento do cartório respectivo que possa comprovar 
inequivocamente ter sido oferecida aquela queixa-crime na data aludida. 
Ainda assim, tal falha procedimental não possui o condão de afastar a 
presunção de legitimidade do despacho judicial e nem mesmo a 

tempestividade do oferecimento da queixa-crime." (fls. 296/297). 

Vale ressaltar, ainda, que consta nas informações prestadas pelo Juízo da 7ª 

Vara Criminal da Comarca de Teresina, em 14 de março de 2012, o oferecimento da 

queixa-crime em 15.5.2007 por Marianna Tavares Gomes, nascida em 4.10.2003, 

representada por seu genitor Marcos Luciano Gomes (fl. 466).

Portanto, não há falar em extinção da punibilidade do crime de atentado 

violento ao pudor pela decadência, cometido contra menor, afigurando-se incabível a 

postulação dos impetrantes, haja vista a manifesta necessidade do revolvimento do 

arcabouço fático-probatório, providência que não se coaduna com a estreita via do 

habeas corpus . 

Ratificando o entendimento adotado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS . DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
Narrando a denúncia fatos revestidos, em tese, de ilicitude penal, descabe, 
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nos limites do habeas corpus, trancar a ação penal à míngua de justa causa. 
O habeas corpus não é o meio apropriado para o exame de provas que 
estão sendo produzidas no curso da ação penal, tampouco para o exame 
aprofundado do mérito da mesma. Recurso desprovido. (RHC 8.701/RJ, 
Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 16/11/1999, DJ 17/12/1999, p. 385)

  
b) Da inépcia da exordial acusatória por falta de preparo da queixa-crime. 

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificada a 

falta ou insuficiência do recolhimento das custas processuais, é possível a posterior 

intimação do interessado a fim que que proceda ao pagamento, não havendo falar em 

inépcia da queixa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS . CALÚNIA. 
PEREMPÇÃO. FALTA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. 
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
ACOLHIDOS EM PARTE.
1. O art. 619 do Código de Processo Penal determina que "aos acórdãos 
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser 
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua 
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, 
contradição ou omissão", sendo que a jurisprudência desta Corte têm os 
admitido, também, com a finalidade de sanar eventual erro material 
existente na decisão embargada.
2. No caso, o acórdão embargado deixou de analisar a alegação de 
perempção, tendo em vista a ausência do recolhimento das custas 
processuais.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 
perempção, como perda do direito de prosseguir na ação penal de iniciativa 
privada, é uma sanção jurídica, imposta ao querelante por sua inércia, 
negligência ou contumácia. No entanto, verificada a falta ou insuficiência 
do recolhimento das custas processuais, é possível a posterior intimação do 
interessado a fim que que proceda ao pagamento.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte para sanar a omissão e 
denegar a ordem de habeas corpus.
(EDcl no HC 156.230/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 26/03/2012)

CRIMINAL. HC. CRIMES DE IMPRENSA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. 
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. 
FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. IMPROCEDÊNCIA DO 
ARGUMENTO. PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTORGA DE 
PODERES ESPECIAIS. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ORDEM 
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DENEGADA.
I. Hipótese em que foi apresentada queixa-crime contra o paciente pela 
suposta prática dos crimes de difamação e injúria por meio da imprensa.
II. O recebimento da peça acusatória no plantão judiciário, em data anterior 
ao término do prazo decadencial apontado pela lei, é apto a ensejar a 
instauração da ação penal.
III. Não há que se falar em inépcia da queixa pelo não recolhimento das 
custas processuais, pois tal ato apenas ensejaria a posterior intimação do 
querelante para fazê-lo, não tendo o condão de extinguir a punibilidade, 
ainda mais se evidenciada, nos autos, a ocorrência de regular pagamento de 
tais valores.
IV. Não se vislumbra vício a macular o instrumento de procuração 
outorgado pelo ofendido, se o mesmo fez referência ao objeto do mandado 
– a propositura de queixa-crime –, apontando, inclusive os artigos da lei sob 
os quais se fundavam a pretendida acusação.
V. A falta de menção do fato delituoso na procuração, bem como do nome 
dos querelados, configura defeito sanável a qualquer tempo, pois não 
interfere na legitimatio ad causam . Precedentes.
VI. A alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento do feito só 
pode ser reconhecida quando, sem a necessidade de exame aprofundado e 
valorativo dos fatos, indícios e provas, restar inequivocamente demonstrada, 
pela impetração, a atipicidade flagrante do fato, a ausência de indícios a 
fundamentarem a acusação, ou, ainda, a extinção da punibilidade – 
hipóteses não verificadas in casu.
VII. Ordem denegada.
(HC 33047/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado 
em 08/06/2004, DJ 02/08/2004, p. 449)

Desse modo, o não recolhimento das custas apenas ensejaria a posterior 

intimação do querelante para fazê-lo. 

Na espécie, depreende-se das informações apresentadas pelo Juízo da 7ª Vara 

Criminal da Comarca de Teresina (fls. 363/377), em cumprimento ao despacho 

exarado pelo Ministro Haroldo Rodrigues, deferindo diligência requisitada pelo 

Ministério Público Federal (fl. 359), que não consta nos autos do processo na origem a 

intimação da querelante, representada por seu pai, para proceder ao recolhimento das 

custas.

c) Da procuração outorgada sem a observância das exigências do art. 44 do 

Código de Processo Penal, não havendo qualquer menção ao fato criminoso.

Nesse ponto, cumpre consignar que na procuração acostada à fl. 69 consta 

expressamente a finalidade de apresentar a referida peça acusatória contra o paciente.
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A jurisprudência desta Corte é no sentido de que eventuais vícios ou 

irregularidades no instrumento de mandato podem ser sanadas a qualquer tempo, 

mesmo após o decurso do prazo decadencial, nos termos do art. 569 do Código de 

Processo Penal.

Segundo tal entendimento, não há forma rígida para a representação, bastando a 

manifestação inequívoca do ofendido ou de seu representante legal, no sentido de que 

sejam tomadas providências, hipótese ocorrida no caso dos presentes autos.

Outrossim, a falta de menção do fato delituoso na procuração configura defeito 

sanável a qualquer tempo, pois não interfere na legitimatio ad causam .

À guisa de exemplo, transcrevo:

CRIMINAL. HC. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO VERIFICADA. 
COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE DOS REPRESENTANTES 
DA VÍTIMA. PROCURAÇÃO. FATO DELITUOSO NÃO 
MENCIONADO. VÍCIO SANÁVEL A QUALQUER TEMPO. 
MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE APURAÇÃO DOS 
ACONTECIMENTOS. DOSIMETRIA. PACIENTE MAIOR DE 70 ANOS 
DE IDADE NA DATA DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. ATENUANTE. 
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
Devidamente configurada a hipótese do art. 225, § 1º, inciso I, do Código 
Penal, qual seja, a comprovação da falta de condições da vítima e de seus 
genitores para proverem as despesas do processo-crime, sem prejuízo do 
sustento familiar, não há que se falar em ilegitimidade do Ministério 
Público para a propositura da ação penal. 
Maiores incursões acerca da comprovação do estado de miserabilidade dos 
representantes da vítima refogem à via eleita, por demandarem o 
revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedente. 
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que eventuais vícios ou 
irregularidades no instrumento de mandato, os quais se relacionam com a 
legitimidade do representante da parte e, não, com a legitimidade da própria 
parte, podem ser sanadas a qualquer tempo, mesmo após o decurso do prazo 
decadencial, nos termos do art. 569 do Código de Processo Penal. 
Não há forma rígida para a representação, bastando a manifestação 
inequívoca do ofendido ou  de seu representante legal, no sentido de que 
sejam tomadas providências, hipótese ocorrida no caso dos presentes autos. 
A falta de menção do fato delituoso na procuração configura defeito sanável 
a qualquer tempo, pois não interfere na legitimatio ad causam . Precedentes 
desta Corte.
Somente se aplicará atenuante à reprimenda imposta ao agente que contar 
com setenta anos na data da sentença condenatória, e, não, de sua 
confirmação em sede de recurso. Caso o legislador pretendesse estender a 
atenuante àqueles cuja idade de setenta anos fosse completada até a data do 
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acórdão, teria se utilizado da expressão “na data do trânsito em julgado da 
condenação” ou mesmo “na data da condenação”.
Precedentes desta Corte e do STF em situação análoga, concernente à 
redução do prazo prescricional.
Ordem denegada.
(HC 67830/SC, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado 
em 10/05/2007, DJ 18/06/2007, p. 283)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. SIMPLES 
TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. 
AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. 
PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. 
DEFEITO SANÁVEL A QUALQUER TEMPO.
1. Por força legal, a divergência jurisprudencial, autorizativa do recurso 
especial interposto, com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 
105 da Constituição Federal, requisita comprovação e demonstração, esta, 
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que 
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem 
ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a 
simples transcrição de ementas ou votos.
2. A lei estabelece pressupostos ou requisitos para a admissibilidade do 
recurso e, portanto, cabe à parte formulá-lo em estrito cumprimento à lei, 
não se constituindo tais exigências em formalismo exacerbado.
3. Esta Corte Federal Superior firmou já entendimento no sentido de que a 
falta de menção do fato delituoso na procuração configura defeito sanável a 
qualquer tempo, pois não interfere na legitimatio ad causam , não havendo 
se falar, assim, na espécie, em observância do prazo decadencial. 
Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
(REsp 451063/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA 
TURMA, julgado em 25/08/2004, DJ 13/12/2004, p. 465)

PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. PROCURAÇÃO. OMISSÃO. FATO 
CRIMINOSO. PRAZO DECADENCIAL.
1. A omissão referente à menção do fato criminoso no instrumento de 
mandato, com vistas à propositura da queixa-crime, pode ser sanada a 
qualquer tempo e não apenas dentro do prazo decadencial, não importando 
em ilegitimidade da parte.
4. Recurso conhecido e provido.
(REsp 201.341/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA 
TURMA, julgado em 06/06/2000, DJ 19/06/2000, p. 215)

"HABEAS CORPUS". AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA. 
REGULARIDADE. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO 
FATO CRIMINOSO, APESAR DE O INSTRUMENTO CONTER 
PODERES EXPRESSOS PARA OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME 
CONTRA O QUERELADO. DEFEITO QUE, POR NÃO AFETAR A 
"LEGITIMATIO AD CAUSAM", PODE SER SANADO A QUALQUER 
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TEMPO, NOS TERMOS DO ARTIGO 568 DO CPP.
SOMENTE NA HIPOTESE DE ILEGITIMIDADE DE PARTE E QUE A 
SANAÇÃO DA FALHA PELO OFERECIMENTO DE QUEIXA PELA 
PARTE LEGITIMA DEVE OBSERVAR O PRAZO DE DECADENCIA.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.
(HC 3.361/SP, Rel. Ministro ASSIS TOLEDO, QUINTA TURMA, julgado 
em 10/05/1995, DJ 21/08/1995, p. 25376)

Outra não é a lição de Mougenot, in Código de Processo Penal Anotado, 4ª 

edição, Ed. Saraiva, verbis :

O instrumento de mandato deve mencionar a pessoa contra quem se vai 
agir, bem como a simples referência aos artigos de lei. Porém, o 
desatendimento dos requisitos do art. 44 do CPP não tem o condão de 
fulminar a demanda, eis que aquela peça pode ser corrigida a qualquer 
tempo, antes da prolação da sentença, ainda que superado o prazo 
decadencial (TJRS: RT 799/671; TJSP: RT 784/616. (pág. 164)

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
 

Número Registro: 2009/0044620-0 HC 131.078 / PI
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  200800010030945       2040402007

EM MESA JULGADO: 15/05/2012
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro  VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/RS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO FRANCISCO SOBRINHO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : GAMIL FÖPPEL E OUTRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE : C A N G M

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Atentado Violento ao Pudor

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). GAMIL FÖPPEL, pela parte PACIENTE: C A N G M

CERTIDÃO

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

"Após o voto do Sr. Ministro Relator denegando a ordem, pediu vista a Sra. Ministra 
Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE). Aguardam a Sra. Ministra 
Maria Thereza de Assis Moura e os Srs. Ministros Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior. "

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.
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HABEAS CORPUS Nº 131.078 - PI (2009/0044620-0) (f)
  

RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)

IMPETRANTE : GAMIL FÖPPEL E OUTRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ 
PACIENTE  : C A N G M 

VOTO-VISTA

A EXMA. SRA. MINISTRA ALDERITA RAMOS DE 
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE): 
Trata-se de habeas corpus  substitutivo de recurso ordinário impetrado em 
favor de C.A.N.G.M., devidamente qualificado na atrial mandamental 
(fls.02), em face de acórdão proferido pelo colendo Tribunal de Justiça do 
Estado do Piauí, onde os impetrantes pugnam pelo trancamento da ação 
penal n.º 2040402007 a que responde o paciente perante o Juízo de Direito 
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI, alegando a decadência do 
direito de queixa do representante da vítima, à falta de preparo da inicial 
acusatória e à irregularidade da procuração outorgada ao advogado do 
querelante, que não atendeu a todos aos requisitos do art. 41 do Código de 
Processo Penal.

Às fls.327, o eminente Ministro Paulo Gallotti, relator à 
época, indeferiu o provimento liminar vindicado, solicitando informações à 
autoridade apontada coatora, que as prestou às fls. 332/333

Cumpridas as diligências solicitadas pelo Ministério Público 
Federal, o douto Subprocurador Geral da República Wagner Natal Batista,  
ofereceu parecer opinando pela denegação da ordem, conforme ementa 
transcrita (fls.379):

"HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR 
COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AÇÃO PENAL. 
TRANCAMENTO. QUEIXA. DECADÊNCIA. FALTA DE 
PREPARO. PROCURAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO 
ATENDIMENTO.
1.Havendo divergência entre o quanto consta de certidão acerca de 
documento dos autos e o que consta do próprio documento, este é 
que deve prevalecer.
2. A via estreita de habeas corpus não se presta á resolução de 
questões que demandam exame e valoração de provas, como ocorre 
no caso em tela.
3. "Não há que se falar em inépcia da queixa pelo não recebimento 
das custas processuais, pois tal ato apenas ensejaria a posterior 
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intimação do querelado para fazê-lo". Precedente.
4. "A falta de menção do fato delituoso na procuração, bem como 
do nome dos querelados, configura defeito sanável a qualquer 
tempo, pois não interfere na legitimatio ad causam". Precedentes.
5. Parecer pela denegação da ordem.

O eminente Ministro Relator Vasco Della Giustina, votou no 
sentido de denegar a ordem de habeas corpus, concluindo inexistir 
constrangimento ilegal na espécie.

Após o voto do Relator, pedi vista dos autos para melhor 
apreciação da matéria.

1. Da extinção da punibilidade do paciente, pelo advento 
da decadência:

Com efeito, o direito de queixa ou representação do ofendido 
deve ser exercido dentro do lapso temporal de seis meses, cujo termo inicial 
é a data em que a vítima ou seu representante legal toma ciência de quem é o 
autor do delito, a teor do que dispõe o art.103 do Código Penal e do art.38 do 
Código de Processo Penal.

In casu, o autor do delito foi identificado em 24.11.2006 
(fls.74 e 76), não se vislumbrando a ocorrência da decadência do direito de 
queixa contra o ora paciente, vez que a peça acusatória foi recebida pelo 
MM Juiz de Direito em 15 de maio de 2007 (fls.65), ou seja, data que 
antecede em 08 (oito) dias o termo final do prazo decadencial.

Ademais, ao contrário do que afirmam os impetrantes, a 
ausência de protocolo de recebimento da peça acusatória no cartório, não 
possui o condão de afastar a presunção de legalidade do despacho judicial e, 
via de consequencia, a tempestividade do oferecimento da queixa-crime.

Portanto, oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, não 
há que se falar em decadência, inexistindo a pretendida extinção da 
punibilidade do paciente no crime de atentado violento ao pudor, cometido 
contra menor, uma vez que a queixa-crime foi oferecida no prazo legal, pelo 
genitor e representante legal da vítima, sendo, portanto, perfeitamente válida.

2. Da inépcia da inicial acusatória por falta de preparo da 
queixa-crime:

Quanto à falta de preparo no ajuizamento da queixa-crime, tal 
não impede o andamento do feito, vez que, verificada a falta ou insuficiência 
do recolhimento das custas processuais, é possível a posterior intimação do 
interessado a fim que que proceda ao pagamento.

Ademais, no caso em tela, a querelante não foi intimada pelo 
juízo para tal finalidade, podendo ainda fazê-lo.

3. Da irregularidade da procuração outorgada ao 
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advogado do querelante, que não atendeu a todos aos requisitos do art. 
41 do Código de Processo Penal, visto que não fez menção ao fato 
delituoso.

Também não merece prosperar a alegação de que a 
procuração outorgada pelo querelante não preenche os requisitos do art. 44 
da Código de Processo Penal, ao argumento de que o instrumento de 
procuração não "faz menção ao fato criminoso" e que tal irregularidade não 
pode ser sanada fora do prazo decadencial.

Releva notar que na procuração acostada às fls.69 há menção 
expressa à finalidade de apresentar queixa-crime contra o paciente.

É firme o entendimento jurisprudencial deste Superior 
Tribunal de Justiça no sentido de que, a falta de menção do fato criminoso no 
instrumento especial de procuração constitui mera irregularidade, sanável a 
qualquer tempo, pois não interfere na legitimatio ad causam.

Nesse sentido, os seguintes precedentes da Quinta e Sexta 
Turmas:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO 
PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA. 
PROCURAÇÃO. 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 12.943/SP, Min. HAMILTON 
CARVALHIDO, Sexta Turma. DJ de 04/08/2008).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO 
ANALÍTICO. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 
DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO PENAL PRIVADA. 
CRIMES CONTRA A HONRA. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. DEFEITO SANÁVEL A 
QUALQUER TEMPO. 1. Por força legal, a divergência 
jurisprudencial, autorizativa do recurso especial interposto, com 
fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da 
Constituição Federal, requisita comprovação e demonstração, esta, 
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que 
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que 
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se 
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou 
votos. 2. A lei estabelece pressupostos ou requisitos para a 
admissibilidade do recurso e, portanto, cabe à parte formulá-lo em 
estrito cumprimento à lei, não se constituindo tais exigências em 
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formalismo exacerbado. 3. Esta Corte Federal Superior firmou já 
entendimento no sentido de que a falta de menção do fato 
delituoso na procuração configura defeito sanável a qualquer 
tempo, pois não interfere na legitimatio ad causam, não 
havendo se falar, assim, na espécie, em observância do prazo 
decadencial. Precedentes. 4. Recurso especial parcialmente 
conhecido e, nesta extensão, provido.” (RESP 451063/RS, Ministro 
HAMILTON CARVALHIDO, Sexta Turma. DJ 13.12.2004).

“CRIMINAL. RHC. INTEMPESTIVIDADE. EXAME DA 
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE WRIT DE OFÍCIO. 
ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.NULIDADES. 
PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTORGA DE PODERES 
ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO DELITUOSO. 
VÍCIOS SANÁVEIS A QUALQUER TEMPO. QUEIXA-CRIME. 
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE 
DE DOCUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO 
NÃO CONHECIDO. O recurso ordinário em habeas corpus 
interposto após o qüinqüídio legal previsto pelo art. 30 da Lei n.º 
8.038/90, é intempestivo, porém, em homenagem ao princípio da 
ampla defesa e precedentes desta Corte, examina-se a possibilidade 
de concessão de writ de ofício. II. Hipótese em que foi apresentada 
queixa-crime contra o paciente pela suposta prática dos crimes de 
estupro e atentado violento ao pudor. III. A falta de menção do 
fato delituoso na procuração, bem como do nome dos querelados, 
configura defeito sanável a qualquer tempo, pois não interfere na 
legitimatio ad causam. Precedentes . IV. Não procede a alegação 
de decadência do direito de queixa, pois, como já ressaltado, o 
vício do instrumento procuratório pode ser sanado a qualquer 
tempo, sendo independente do prazo decadencial determinado 
pela lei processual para a propositura da queixa-crime . V. A 
alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento do 
feito só pode ser reconhecida quando, sem a necessidade de exame 
aprofundado e valorativo dos fatos, indícios e provas, restar 
inequivocamente demonstrada, pela impetração, a atipicidade 
flagrante do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a 
acusação, ou, ainda, a extinção da punibilidade – hipóteses não 
verificadas in casu. VI. A questão relativa à falsidade do 
documento de procuração apresentado pelo querelante não foi 
apreciada em 2º grau de jurisdição. VII. A análise do tema por esta 
Corte ocasionaria indevida supressão de instância. VIII.Não sendo 
caso de concessão de habeas corpus de ofício, não se conhece do 
recurso ordinário. IX. Recurso não-conhecido.” (RHC 16221/MG, 

Documento: 1146565 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 14/02/2013 Página  1 8 de 38



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Min. GILSON DIPP, Quinta Turma. DJ de 06/09/2004).

Assim exposto, acompanho o voto do eminente Relator, 
denegando a ordem.

É como voto. 
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HABEAS CORPUS Nº 131.078 - PI (2009/0044620-0) (f)
  

VOTO-VENCIDO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: 

Pretende-se, com o presente habeas corpus , o trancamento da ação penal 

que imputa ao paciente o cometimento de crime de atentado violento ao pudor. 

Alegam os impetrantes ser inepta a queixa-crime, já que não foi 

acompanhada de preparo, além de existir irregularidade no instrumento de mandato, 

formulado sem menção ao fato criminoso. Argumentam, ainda, que a peça acusatória foi 

apresentada fora do prazo legal, operando-se a decadência.

Decido.

A meu ver, assiste razão à Defesa.

Extrais-se da procuração de fl. 69, que acompanhou a queixa-crime:

PODERES: a quem confere os poderes para o foro geral com a cláusula 
ad judicia  em qualquer juízo ou Tribunal, promovendo ou defendendo, com 
o fim de praticar todos os atos do processo para o bom e cabal cumprimento 
deste mandato, podendo ainda firmar recibos, confessar, transigir, desistir, 
dar quitação, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, firmar 
compromisso, fazer acordo, substabelecer total ou parcialmente em quem 
lhe aprouver, dando tudo por bom, firme e valioso, especialmente para 
promover REPRESENTAÇÃO CRIMINAL OU QUEIXA-CRIME, contra 
CLÉLIO AMORIM NOBRE GUEDELHA MARTINS NA COMARCA DE 
TERESINA-PI.

Como visto, não se indicou no instrumento de mandato o fato criminoso, 

sequer o artigo em que capitulada a conduta, conforme determina o 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.

Sobre o tema, o Tribunal de origem assim decidiu (fl. 298/299):

A doutrina brasileira é uníssona ao afirmar que, nas hipóteses de ação 
penal privada, o instrumento de mandato deve conter cláusula específica a 
respeito da propositura da ação. No caso ora em apreço, perscrutando os 
autos, verifico o preenchimento do requisito da especificidade da 
procuração, porquanto trazer a expressão: "(...) especialmente para 
promover REPRESENTAÇÃO CRIMINAL OU QUEIXA-CRIME, contra 
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CLÉCIO AMORIM NOBRE GUEDELHA MARTINS na Comarca de 
Teresina-PI".

A menção ao fato criminoso, porém, requisito imposto pelo art. 44 do 
Código de Processo Penal, não se faz presente, o que, todavia, não dá ensejo 
à alegação de abuso ou ilegalidade na propositura da ação penal. Sobre o 
tema (...). 

Entendo, contudo, que a inobservância do disposto do art. 44 do Código de 

Processo Penal constitui nulidade que deve ser sanada no prazo decadencial, o que não 

ocorreu na hipótese. 

É nesse sentido a compreensão do Supremo Tribunal Federal, conforme 

julgamento realizado em 08.05.2012, nos autos do RHC nº 105.920, Relator o Ministro 

Celso de Mello. O resultado constou do Informativo nº 665 do Supremo Tribunal Federal, 

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. 

Veja-se, também, o seguinte julgado desta Corte:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
QUEIXA-CRIME TEMPESTIVAMENTE OFERTADA. INTELIGÊNCIA 
DO ART. 529 DO CPP. TRINTÍDIO CONTADO DA DATA DA 
INTIMAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL, E NÃO 
DA DATA DO DESPACHO DO JUIZ. PROCURAÇÃO. REQUISITOS 
DO ART. 44 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. VÍCIO DE 
REPRESENTAÇÃO SANÁVEL DURANTE O PRAZO DECADENCIAL 
PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE QUEIXA JÁ DECORRIDO. 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. RECURSO A 
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QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. O prazo para o oferecimento de queixa-crime, no caso de crimes 

contra a propriedade imaterial que deixam vestígios, é de trinta dias 
contados a partir da intimação da homologação do laudo pericial pelo Juiz. 
Inteligência do art. 529 do CPP.

2. A ausência dos requisitos elencados no art. 44 do CPP é vício sanável 
durante o curso do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa, 
que, uma vez decorrido, leva à extinção da punibilidade pela decadência 
(art. 107, IV, do CP).

3. Recurso a que se dá provimento, declarando-se extinta a punibilidade 
pela decadência do direito de queixa.

(RHC 17390/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 
QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 304)

De rigor, portanto, reconhecer a existência de constrangimento ilegal na 

hipótese.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Relator e à Ministra Alderita Ramos, 

concedo a ordem de habeas corpus .

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
 

Número Registro: 2009/0044620-0 HC 131.078 / PI
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  200800010030945       2040402007

EM MESA JULGADO: 05/06/2012
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro  VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/RS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MOACIR MENDES DE SOUSA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : GAMIL FÖPPEL E OUTRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE : C A N G M

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Atentado Violento ao Pudor

CERTIDÃO

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

"Prosseguindo no julgamento após o voto-vista da Sra. Ministra Alderita Ramos de 
Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE) denegando a ordem e o voto da Sra. Ministra 
Maria Thereza de Assis Moura concedendo-a, pediu vista o Sr. Ministro Og Fernandes. Aguarda o 
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior."

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.

Documento: 1146565 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 14/02/2013 Página  2 3 de 38



 

 

Superior Tribunal de Justiça

  

HABEAS CORPUS Nº 131.078 - PI (2009/0044620-0) (f)
  

VOTO-VISTA

O SR. MINISTRO OG FERNANDES: Habeas corpus deduzido em 

favor de C. A. N. G. M. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí que 

denegou a ordem lá impetrada.

Busca, em síntese, o trancamento da ação penal que imputa ao 

paciente a prática de atentado violento ao pudor contra uma menina de 3 (três) 

anos de idade.

O Relator, Desembargador convocado Vasco Della Giustina, denegou 

a ordem, no que foi acompanhado pela Desembargadora convocada Alderita 

Ramos de Oliveira. 

A Ministra Maria Thereza de Assis Moura proferiu voto pela concessão 

da ordem.

Segundo consta dos autos, o paciente, que é advogado, teria abusado 

sexualmente de uma criança de tenra idade.

Li atentamente os documentos, inclusive as declarações da suposta 

pequena vítima.

Os fatos vieram ao conhecimento dos pais da criança em 24 de 

novembro de 2006 e, de lá para cá, instaurou-se inquérito policial e foi oferecida 

queixa-crime. Ainda não há sentença e o réu encontra-se em liberdade.

Atenho-me à divergência instaurada pela eminente Maria Thereza a 

respeito do vício da procuração outorgada ao advogado subscritor da queixa-crime, 

circunstância que conduziria não só ao trancamento da ação penal aqui tratada, 

mas ao reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado pela decadência 

do direito de queixa. 

Consoante a queixa-crime e documentos que a acompanham, o 

paciente, valendo-se da confiança que desfrutava dos pais da vítima, teria 

praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal em distintas ocasiões 

contra a criança.
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Como se sabe, antes da entrada em vigor da Lei n.º 12.015/2009, que 

modificou o Código Penal, as ações penais, nas hipóteses de estupro ou atentado 

violento ao pudor cometidos com violência presumida, eram de natureza privada, 

isto é, iniciadas por queixa-crime. A ação penal passava à titularidade do Ministério 

Público apenas quando se tratasse de vítima pobre ou o crime fosse cometido com 

abuso do pátrio poder.

A aberração desse sistema era tamanha que a Lei n.º 12.015/09, em 

sintonia com o princípio da proteção integral da criança, e em conformidade com 

os mandados de incriminação contidos na Constituição de 1988, estabeleceu o 

crime de estupro de vulnerável ("Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro 

ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos") , cuja pena é maior que a do 

estupro, ou seja, de 8 a 15 anos de reclusão. Além disso, ação penal 

transmudou-se em pública incondicionada:

Art. 225. (...)
Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal 
pública incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos 
ou pessoa vulnerável .

O caso ora em análise diz respeito justamente a crime supostamente 

cometido à época em que a ação penal ainda era prevista como de natureza 

privada. O bem jurídico tutelado - isso parece-me claro - transcende, em muito, o 

âmbito meramente privado e diz respeito ao interesse da coletividade em ver 

resguardada a integridade física, moral e psíquica do menor impúbere. 

Contudo, como dito anteriormente, o crime teria sido cometido à égide 

do sistema processual pretérito, o qual, além de arredar, como regra, o Ministério 

Público da titularidade da ação, estabelecia que a procuração outorgada ao 

advogado da vítima, para o oferecimento da queixa, deveria conter o nome do 

acusado (querelado) e a menção ao fato delituoso. 

Esta é a leitura do dispositivo legal:

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

Não é por outro motivo que a jurisprudência, procurando atenuar os 

rigores da lei, contentou-se em admitir a procuração com o nome do querelado e a 

simples indicação do nomen juris do fato criminoso ou do respectivo dispositivo 

legal. Confiram-se, a exemplo, os seguintes precedentes desta Corte:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO 
VIOLENTO AO PUDOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA 
DECADÊNCIA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DE 
REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO 
FATO CRIMINOSO. ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. 
PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA. REGIME INTEGRAL FECHADO. 
DESCABIMENTO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. 
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Efetuada a representação dentro do prazo legal, 
independentemente da data do recebimento da queixa-crime, não 
há que se falar em decadência.
2. 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.
(...)
(HC n.º 158.042/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 
6/10/2011)

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 
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qual incidiu, em tese, o querelado . (Precedentes).
Habeas corpus denegado.
(HC n.º 83.543/GO, Relator o Ministro Felix Fischer, DJ de 
8/10/2007)

Do Supremo Tribunal Federal: 

EMENTA: "HABEAS-CORPUS". AÇÃO PENAL PRIVADA: 
DIFAMAÇÃO. NULIDADES. PROCURAÇÃO. INÉPCIA DA 
INICIAL: NARRATIVA GENÉRICA DE TEMPO E LUGAR. 
PEDIDO DE EXPLICAÇÕES: NEGATIVA DA AUTORIA. QUEIXA 
RECEBIDA POR DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. 
1. A procuração outorgada pelo ofendido com os poderes da 
cláusula "ad judicia" e os poderes especiais para o 
oferecimento da queixa, da qual consta o nome da querelada 
e a menção do fato criminoso, satisfaz as exigências do art. 
44 do C.P.P.: mais não era necessário dizer; a lei não exige 
"narrativa", "descrição" nem "circunstanciação" do fato 
típico.  A eventual ratificação da inicial pelo querelante após o 
prazo de 6 meses, não teria passado de ato desnecessário e sem 
aptidão de produzir outros efeitos jurídicos. 
(...)
(HC n.º 72.286/PR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJe de 
16/2/1996)

Passo ao exame do caso concreto.

Atenho-me a dois fundamentos que, a meu ver, afastam a sustentada 

nulidade.

Primeiro, a procuração, conforme se vê à fl. 69, atende às exigências 

da lei e anda em compasso com o seu espírito, qual seja, o de evitar acusações 

levianas e de fixar a responsabilidade por eventual denunciação caluniosa no 

exercício do direito de queixa.

Com efeito, a procuração, além dos elementos essenciais, tais como o 

nome da vítima, representada por seu pai, a identificação do advogado outorgado 

e os poderes para o foro em geral, contém os poderes específicos para o  

ajuizamento de queixa crime contra o ora paciente.

Penso que a ausência de identificação do fato criminoso na 

procuração encontra-se suprida pelos demais elementos de cognição, 
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principalmente o inquérito que acompanha a queixa-crime, no qual estão 

encartados o boletim de ocorrência (fl. 74), por meio do qual o pai da vítima, o Sr. 

Marcos Luciano Gomes - subscritor da dita procuração -, noticia que a filha sofrera 

abuso sexual. Há também o termo de representação (fl. 75), em que a mãe da 

vítima, Sra. Marcelle Cristiane Tavares Gomes, requer a instauração do 

persecução contra o paciente pelo crime de atentado violento ao pudor. Tais 

elementos, a meu ver, bastam para identificar o firme propósito de promoverem a 

ação penal em face do ora paciente.

Com efeito, sem adentrar no mérito sobre os fatos, a leitura da 

queixa-crime não apresenta, ao menos perfunctoriamente, descompasso com os 

elementos cognitivos colhidos na fase policial, notadamente as declarações da 

pequena vítima. 

Assim, entendo que o trancamento da ação penal porque a procuração 

não conteria a indicação expressa do fato delituoso consubstancia formalismo 

dispensável, haja vista que se revela claramente o objetivo da norma e o firme 

propósito dos representantes da vítima de desencadearem a ação penal privada, 

conferindo, para esse fim, poderes ao patrono constituído. 

De qualquer forma, afigura-se-me que a regra contida no art. 44 do 

CPP deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal, em 

harmonia, no caso, com o princípio da proteção integral da criança e do 

adolescente, insculpido no art. 227, segundo o qual:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.

 

Não se olvide que o Código de Processo Penal é de 1941 e deve 

ceder, sempre, às normas de envergadura constitucional, não se esquecendo que 

Documento: 1146565 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 14/02/2013 Página  2 8 de 38



 

 

Superior Tribunal de Justiça

os princípios constitucionais, nas lições de Robert Alexy, constituem mandados 

de otimização, na medida em que determinam que algo seja aplicado na maior 

medida possível, segundo as possibilidades fáticas e jurídicas existentes.

Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos da queixa-crime, 

lavrada com base nas declarações da vítima prestadas na fase investigativa:

Narra o inquérito que o querelado molestou libidionosamente a 
menor. Verbis: "o meu pai só tem um amigo que é da Caixa"
"o tio Clélio é mau, ele pegou na minha quiquinha (denominação 
familiar para a genitália da criança), ele disse que ia me dar um 
presente de natal, mas não me deu"
"o tio Clélio foi embora, foi viajar, eu já estou com saudade dele"

"eu tenho raiva, ele pegou na minha quiquinha, encostou a 
quiquinha dele na minha e doeu, eu não quero que ele volte"
"é com a tia Ju, mas ela estava trabalhando, ela não viu"

"eu não peguei na quiquinha dele, eu não peguei na quiquinha 
dele, ele mandou, mas eu não botei a boca, foi só uma vez, foi 
assim" (reproduziu o ato com timidez e desconforto em 
movimentos para cima e para baixo e pediu) "veste a roupa dele, 
deixa eu visto calcinha" (indaguei se o tio Clélio estava sem 
camisa), "ele estava no banheiro"

"é, o tio Clélio passou a língua na minha quiquinha, mas eu não 
botei a boca na quiquinha dele, ele disse que eu ia botar, foi ruim"

Trechos transcritos do relato das sessões com Mariana pela 
psicóloga Dra. Sarah Araújo Teixeira e Silva, CRM 125ª, fls. 17 
até 19.

Observe-se, inclusive, que os pais da vítima, também na fase policial 

(fls. 90/91), além de prestarem depoimentos, participaram, assim como a criança, 

de sessões com psicólogo forense, de cujo relatório colho a seguinte passagem:

Em atendimento aos pais de Mariana percebemos a fragilidade 
em que se encontrava o casal por ter esclarecimento e dimensão 
da gravidade do fato ocorrido com sua filha. Dona Marcele, mãe 
da criança, relatou que a família costumava frequentar a casa do 
agressor, assim como este frequentava sua casa, uma vez que 
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eram muito amigos e que os pais trabalhavam juntos na Caixa 
Econômica Federal. A mãe ainda relatou que Mariana passou a 
apresentar incontinência urinária, voltando a fazer xixi na roupa. 
Comentando com o pai sobre a filha voltar a fazer xixi na roupa, 
Dona Marcele foi verificar se Mariana havia feito xixi pegando 
então em sua genitália, para ver se a calcinha estava molhada, 
esta foi logo dizendo que era assim que o agressor (Clélio) 
pegava. Os pais ficaram assustados e reservaram um momento 
com a criança onde a mãe conversou a Mariana e ouviu os 
relatos do abuso sexual sofrido por ela.
O casal demonstra ter equilíbrio emocional e conjugal tendo 
esses passados por dificuldade na adaptação em Teresina, uma 
vez que inicialmente a mãe estava sem trabalho, pois abandonou 
sua carreira profissional para acompanhar o esposo na 
transferência para Teresina, o agressor tinha conhecimento das 
dificuldades do casal uma vez que eram amigos próximos 
facilitando seu acesso a criança.
Os pais tem clareza do crime cometido pelo agressor e 
buscam a responsabilização do mesmo  assim como sempre 
de forma cuidadosa buscaram ajuda para Mariana através de 
acompanhamentos psicológicos pelas sequelas deixadas pelo 
episódio do abuso, uma vez que a criança apresentou estados 
febris emocionais e traços leves de depressão.

Leia-se, também, o parecer psicológico emitindo no tocante à vítima:

(...) Vale ressaltar que Mariana apresentou consequências 
graves a curto prazo (incontinência urinária, febre, gagueira) 
e poderá apresentar consequências a longo prazo, podendo 
essas atravessar seu desenvolvimento psicossexual  (...). A 
criança sente-se física e moralmente sem defesa . Sua 
personalidade é ainda frágil demais para protestar, mesmo em 
pensamento, para reagir contra a força e a autoridade 
esmagadora dos adultos que a emudecem. Esse medo as obriga 
a submeter-se automaticamente à vontade do agressor. A criança 
vive uma enorme confusão de sentimentos, fica dividida entre ser 
inocente e culpada, a vida sexual desta não se desenvolve ou 
pode assumir formas perversas, que podem resultar em neuroses 
e psicoses.
Podemos afirmar, portanto, que o abuso sexual com contato 
físico através de atos genitais/sexo oral perpetrado contra 
Mariana pelo Senhor Clélio é fato verídico e não há 
possibilidade da fantasia infantil relatar episódios tão 
elaborados e com efeitos desastrosos para a personalidade 
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da criança.
 

De notar, ainda sob enfoque da caracterização do legítimo e expresso 

interesse dos representantes da vítima na deflagração da ação penal privada, que 

foi também instaurado procedimento administrativo disciplinar contra o paciente no 

âmbito da Caixa Econômica Federal para apuração de responsabilidade por 

conduta inadequada. Mais uma vez, destaco que tal procedimento foi 

desencadeado por denúncia manejada pelo genitor da vítima naquele órgão.

É bem verdade que não se está aqui a debater sobre a existência de 

lastro probatório mínimo para o ajuizamento da ação. Esse não é o objeto do writ. 

Contudo, tais elementos corroboram, não há como ignorar, o nítido intuito no 

ajuizamento da ação penal contra o paciente pelos fatos supramencionados, e a 

regularidade dos termos da procuração conferida ao advogado para esse fim. Vale 

dizer, a mera ausência da descrição do fato delituoso na procuração pouca ou 

nenhuma relevância tem. 

E nem se diga que o réu sofrerá prejuízo com tal interpretação. 

Absolutamente. Estamos falando de norma de natureza processual, mais 

especificamente, de pressuposto processual que pode ser sanado a qualquer 

momento.

Nessa linha de entendimento, atente-se aos judiciosos fundamentos 

do acórdão atacado, na parte que invoca a aplicação do princípio da 

instrumentalidade à análise dos pressupostos processuais:

Cumpre destacar ainda que os pressupostos processuais nada 
mais são que requisitos formais exigidos pela legislação 
processual para que a prestação jurisdicional seja efetivamente 
prestada. Por conseguinte, essas questões devem ser analisadas 
sob o prisma da instrumentalidade, que vincula o processo à 
relação substancial, devendo, pois a extinção do processo sem 
exame da questão meritória ser medida extrema e excepcional.

Interessante notar que o próprio Supremo Tribunal Federal já possui 

precedentes no sentido de que a omissão do fato criminoso na procuração é 

suprida com a presença da vítima em audiência, onde manifesta, ao menos 
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implicitamente, o seu interesse de processar o acusado. 

Vejam-se os seguintes julgados:

EMENTA: I. Ação penal privada: crime de calúnia (L. 5.250/67: 
decadência: C.Pr.Penal, art. 44. 
1. O defeito da procuração outorgada pelo querelante ao seu 
advogado, para propor queixa-crime, sem menção do fato 
criminoso, constitui hipótese de ilegitimidade do representante da 
parte, que, a teor do art. 568 C.Pr.Pen., "poderá ser a todo o 
tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais" (RHC 
65.879, Célio Borja); 2. A presença do querelante nas 
audiências que se seguiram ao recebimento da queixa basta 
a evidenciar o seu interesse na persecução criminal quanto 
ao fato objeto da ação penal e, em conseqüência, suprir o 
defeito da procuração . Precedentes. 
II. Crime contra a honra: calúnia (L. 5.250/67, art. 20): queixa: 
aptidão. 1. Queixa que, após a narrativa dos fatos, pede a 
punição do querelado, o que traduz inequívoco pedido de 
condenação que, apesar de não repetido na parte final da queixa, 
não basta a torná-la inepta. 2. Ademais, na ação penal privada, o 
momento em que se deve pedir a condenação - sob pena de 
perempção - é nas alegações finais (C.Pr.Penal, art. 60, III, parte 
final).
(HC n.º 86.994/RJ, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 
31/3/2006)

EMENTA: I. Ação penal privada: crime de exercício arbitrário das 
próprias razões (C. Penal, art. 345, parágrafo único): decadência: 
C.Pr.Penal, art. 44. 
1. O defeito da procuração outorgada pelas querelantes ao seu 
advogado, para requerer abertura de inquérito policial, sem 
menção do fato criminoso, constitui hipótese de ilegitimidade do 
representante da parte, que, a teor do art. 568 C.Pr.Pen., "poderá 
ser a todo o tempo sanada, mediante ratificação dos atos 
processuais" (RHC 65.879, Célio Borja); 
2. Na espécie, a presença das querelantes em audiências 
realizadas depois de findo o prazo decadencial basta a suprir 
o defeito da procuração. 
II. Recurso: supressão de instância. 
1. A jurisprudência do Tribunal é no sentido de que, se o juiz, 
induvidosamente competente, rejeita a denúncia por um dos 
fundamentos do art. 43 C.Pr.Penal, o provimento do recurso 
contra a decisão que a rejeita implica o recebimento da denúncia, 
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não representando supressão de instância: precedentes. 
2. No caso - apelação (L. 9.099/95, art. 82) dirigida 
especificamente à decisão que, com fundamento nos arts. 43, III 
e 44, ambos do C.Pr.Penal, reconhecera a ausência de regular 
representação da parte -, resulta do provimento da apelação, o 
mesmo efeito obtido no recurso em sentido estrito, qual seja o 
recebimento da queixa. 
3. Daí, contudo, não se extrai que - dada a devolutividade à 
Turma Recursal de todas as questões suscitadas -, superada 
uma delas, não se devessem analisar as demais.
(HC n.º 84.397/DF, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 
12/11/2004)

Ora, a leitura dos documentos juntados aos autos revela que foi 

realizada audiência no dia 7/12/2009 (fl. 360 do apenso), quando compareceu o 

genitor/representante da vítima com o seu advogado, de forma que, se vício na 

procuração existiu - para os que assim entendem -, foi sanado pela presença do 

represente legal da querelante em audiência, na linha dos referidos julgados da 

Suprema Corte. Transcrevo parte do termo de assentada de audiência:

TERMO DA ASSENTADA
Aos 07 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove, 
nesta cidade e Comarca de Teresina, Capital do Estado do Piauí, 
no fórum criminal, na sala das audiência do MM Juiz de Direito da 
Sétima Vara Criminal, às 09:00 horas, presente o Juiz Titular Dr. 
Almir Abib Tajra Filho, comigo Analista Judicial à seu cargo, 
compareceu a Promotora de Justiça Dra. Vera Lúcia da Silva 
Santos, ausente o querelado Clélio Amorim Nobre Guedelha 
Martins, presente o seu advogado Rosberg de Souza Crozara, 
OAB/BA 24.201, presentes  ainda o querelante Marcos Luciano 
Gomes, seu advogado Dr. Ezequiel Cassiano de Brito  e a 
testemunha arrolada na queixa crime de nome Fabrício Loiola 
Santos, ausentes as testemunhas Marciano Valério Antão Arrais, 
Sarah Araújo Teixeira e Silva e Solange Maria Pereira 
Vasconcelos. Declarada aberta a audiência, o MM Juiz 
inicialmente esclareceu as partes e advogados presentes a 
finalidade da audiência que é iniciar a instrução criminal com a 
inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa e 
por último com o interrogatório do acusado (...)

 

Sem embargo, meu voto se assenta em dois fundamentos. Passo ao 
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segundo deles.

Entendo, ainda, que eventuais irregularidades da procuração - o que 

não é o caso dos autos - podem ser sanadas a qualquer momento no curso do 

processo, não se exigindo que a corrigenda do instrumento se opere 

necessariamente no prazo decadencial. 

Isso porque as exigências do art. 44 do CPP se consubstanciam em 

pressupostos processuais, regularidades formais, e não se confundem com as 

condições da ação, estas, sim, aferidas no momento da propositura e supridas 

dentro do prazo decadencial. Além disso, o art. 568 do CPP estabelece que "a 

nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo 

sanada, mediante ratificação dos atos processuais".

A exemplo, os seguintes julgados:

CRIMINAL. RESP. CRIME CONTRA A HONRA. 
QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. FALTA DE MENÇÃO DO 
FATO DELITUOSO. DEFEITO SANÁVEL. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO.
I. A falta de menção do fato delituoso na procuração 
configura defeito sanável a qualquer tempo, pois não 
interfere na legitimatio ad causam. Precedentes.
II. Irresignação que merece ser provida para determinar o 
prosseguimento da ação penal.
III. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do relator.
(REsp n.º 421.852/RS, Relator o Ministro Gilson Dipp, DJe de 
9/6/2003)

PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DEFEITO DA PROCURAÇÃO. 
VÍCIO SANÁVEL APÓS O PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO 
DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A omissão ou irregularidade do mandato, que diz apenas 
com a legitimidade do procurador da parte e não com a 
legitimidade desta, pode ser sanada, mediante ratificação 
dos atos praticados, a todo o tempo, consoante o 
preconizado no art. 569, do CPP.
Conforme inúmeros precedentes desta e da Excelsa Corte, não 
se exige, para cumprimento do disposto no art. 44 do CPP, 
exaustiva descrição do fato criminoso, sendo suficiente a simples 
referência ao nomen iures ou ao artigo da lei penal, como feito 
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pelo recorrente.
Recurso conhecido e provido, determinando o retorno dos autos 
à origem.
(REsp n.º 410.403/DF, Relator o Ministro José Arnaldo da 
Fonseca, DJ de 7/4/2003)

PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES DE INJÚRIA E 
DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. REQUISITOS 
DO ART. 44 DO CPP. VÍCIO SANÁVEL A QUALQUER TEMPO. 
CRIME DE INJÚRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
PRESCRIÇÃO.
1. É despiciendo, para fins de oferecimento da queixa-crime, a 
descrição minuciosa do fato criminoso e de suas circunstâncias, 
bastando para satisfazer as exigências do art. 44 do Código de 
Processo Penal a indicação do artigo de lei em que se encontra 
capitulada a conduta do agente.
2. Omissões ou irregularidades da procuração outorgada 
pelo querelante, com exceção daquelas que se refiram à 
legitimatio ad causam, podem ser sanadas a qualquer tempo, 
consoante dispõe o art. 569 do Código de Processo Penal. 
Precedentes do STJ e do STF.
3. Quanto ao crime de injúria, vislumbra-se a ocorrência da 
extinção da punibilidade pela prescrição da pena in abstrato, por 
já haver transcorrido o lapso prescricional de dois anos, contado 
da última causa interruptiva, qual seja, a data do recebimento da 
queixa-crime, nos termos do art. 109, inciso VI, ambos do Código 
Penal.
4. Recurso conhecido e provido para determinar o recebimento 
da queixa-crime em relação ao crime de difamação, previsto no 
art. 139 c/c art.141, incisos II e III do Código Penal. Prescrição 
declarada, de ofício, quanto ao crime de injúria, capitulado no art. 
140, do Código Penal.
(REsp nº 494.814/DF, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJ de 
1º/2/2005)

RHC. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. 
PROCURAÇÃO. TRANCAMENTO.
1. A ausência de indicação de fato delituoso, referente à prática 
do crime de injúria, embora expressamente outorgados os 
poderes especiais para o oferecimento da queixa, bem como 
prontamente identificável a querelada, é vício que não enseja a 
nulidade do mandato, porquanto não afeta a legitimatio ad 
causam, podendo, assim, ser sanado a qualquer tempo, ut 
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art. 568 do CPP.
2. Também não há falar em trancamento da ação por falta de 
justa causa, se não restou evidenciada, prima facie, a inexistência 
de crime a ser punido, ou o não envolvimento da paciente nos 
fatos.
3. RHC improvido.
(RHC n.º 8.056/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves, DJ 
de 17/5/1999)

Por fim, noto que o precedente aludido pela eminente Ministra Maria 

Thereza, isto é, o Recurso em Habeas Corpus n.º 105.960, do Supremo Tribunal, 

diz respeito à ação penal privada por delito de injúria, hipótese que, ao que quer 

me parecer, não guarda similitude fática com o caso aqui tratado, relativo a crime 

contra a dignidade sexual de criança de terna idade.

Ante o exposto, meu voto denega a ordem.
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HABEAS CORPUS Nº 131.078 - PI (2009/0044620-0) (f)
  

VOTO VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Senhor 

Presidente, acompanhando o voto divergente da Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, concedo a ordem de habeas corpus .
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
 

Número Registro: 2009/0044620-0 HC 131.078 / PI
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  200800010030945       2040402007

EM MESA JULGADO: 14/08/2012
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro  VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/RS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : GAMIL FÖPPEL E OUTRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE : C A N G M

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Atentado Violento ao Pudor

CERTIDÃO

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

''Prosseguindo no julgamento após voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes denegando a 
ordem de habeas corpus, e o voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior concedendo-a, a Turma, por 
maioria, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, vencidos a 
Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Sebastião  Reis Júnior.''

A Sra. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE) votou 
com o Sr. Ministro Relator. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.
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