
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 494.814 - DF (2002/0168904-2)
 
RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
RECORRENTE : ELZENIRA GERALDINA PACHECO 
ADVOGADO : IRENE VIEIRA DE LIMA 
RECORRIDO : LINO GOMES NETO 
ADVOGADO : MÁRCIA HELENA DE SÁ E OUTRO

EMENTA

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.

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, conhecer do recurso e lhe dar provimento, declarando a extinção da 
punibilidade quanto ao crime de injúria capitulado no art. 140 do Código Penal,  nos termos 
do voto da  Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros José Arnaldo da Fonseca, Felix Fischer 
e Gilson Dipp votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima. 
Brasília (DF), 02 de dezembro de 2004 (Data do Julgamento)

MINISTRA LAURITA VAZ  
Relatora
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Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 494.814 - DF (2002/0168904-2)
 

RELATÓRIO

EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 

Trata-se de recurso especial interposto por ELZENIRA GERALDINA 

PACHECO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, em 

face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que 

negou provimento ao recurso interposto pela Querelante, ora Recorrente, para receber a 

queixa-crime e determinar o prosseguimento normal do processo, em acórdão assim 

ementado:

"PENAL. PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. 
INJÚRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO INSTRUMENTO DE 
MANDATO. TESE DE FORMALISMO EXACERBADO DO ART. 44 DO CPP. 
INVOCAÇÃO DE PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 
INSTRUMENTALIDADE. DESACOLHIMENTO. NEGOU-SE PROVIMENTO 
AO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA." (fl. 63)

Alega o Recorrente violação ao art. 44 do Código de Processo Penal, além de 

dissídio jurisprudencial.

Requer, em suma, o recebimento da queixa-crime ao argumento de que "não 

há vícios no mandato procuratório, porquanto nele constam os artigos do Código Penal que 

descrevem o tipo penal infringido, e a exordial descreve claramente os fatos"  (fl. 74).

Sem contra-razões.

A douta Subprocuradoria-Geral da República, em seu parecer às fls. 95/97, 

opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 494.814 - DF (2002/0168904-2)
 

EMENTA

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.

VOTO

EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA): 

A irresignação merece prosperar.

Com efeito, o entendimento desta Egrégia Corte firmou-se no sentido de que 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.

Pacífico, ainda, o entendimento de que 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, in verbis:

"As omissões da denúncia e da queixa, da representação, ou, nos 
processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em 
flagrante, poderão ser supridas a todo tempo, antes da sentença final." 
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Nesse sentido, confiram-se:

"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 pelo recorrente.

Recurso conhecido e provido, determinando o retorno dos autos à 
origem." (REsp 410.403/SP, 5ª  Turma, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA 
FONSECA, DJ de 07/04/2003)

"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 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, 6ª Turma, Rel. Min. FERNANDO 
GONÇALVES, DJ de 17/05/1999)

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 
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 no qual incidiu, em tese, o querelado. 
Precedentes.

Recurso desprovido." (RHC 8.337/SP, 5ª Turma, Rel. Min. FELIX 
FISCHER, DJ de 13/12/1999)

E, ainda, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:

"[...]QUEIXA-CRIME - INSTRUMENTO DE MANDATO - MENÇÃO 
AO FATO CRIMINOSO. Se de um lado o artigo 44 do Código de Processo 
Penal impõe a formalidade alusiva à menção ao fato criminoso, de outro, 
tem-se a necessidade de buscar-se a mens legis do preceito. Mostra- se 
regular a representação processual quando o instrumento de mandato 
consigna a outorga de poderes para a propositura de queixa- crime, 
nomeando-se o querelado e indicando-se, com especificidade, as vítimas, bem 
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como o preceito legal em que o primeiro estaria incurso, vindo o outorgante a 
subscrever a inicial da referida queixa. [...]" (HC 73.888/SC, 2ª Turma, Rel. 
Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 04/10/96)

"'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. 

[...]
4. Não é inepta a inicial que descreve o fato considerado, ao menos 

em tese, como delituoso e aponta quem foi o autor do mesmo (art. 41 do 
C.P.P.). 

5. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido." (HC 72.286/PR, 2ª 
Turma, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 16/02/96)

Por oportuno, cumpre verificar a extinção da pretensão punitiva com relação 

ao crime de injúria previsto no art. 140 do Código Penal.

O art. 109, do Código Penal, disciplina que o prazo para a prescrição, antes da 

sentença transitar em julgado, será determinado pelo máximo da pena abstratamente 

cominada à conduta.

A pena máxima aplicada ao referido delito é de 6 meses de detenção, portanto, 

o prazo prescricional previsto é de 02 (dois) anos (art. 109, inciso VI, do Código Penal).

In casu , até o momento não houve nenhum marco interruptivo da prescrição, 

uma vez que ainda não foi recebida a  queixa-crime.

Destarte, vislumbra-se a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição 

da pena in abstrato , relativa ao crime de injúria, por já haver transcorrido o lapso 

prescricional de dois anos, contado da dato do fato, ocorrido em 16/01/2001 (fl. 03).

Outrossim, impende ressaltar que, por se tratar de matéria de ordem pública, é 

prescindível a provocação da parte para o reconhecimento da prescrição, devendo ser 

declarada de ofício, em qualquer fase do processo.

Confiram-se, a propósito, julgados desta Corte no mesmo sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. 
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OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA 
CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA, DE OFÍCIO.

Da publicação da sentença condenatória (que transitou em julgado 
para a acusação) até o julgamento do presente recurso especial transcorreu 
lapso de tempo suficiente à configuração da prescrição intercorrente, ausente 
qualquer causa interruptiva (art. 117, CP).

Recurso prejudicado. 
Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu pela 

ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 107, V, c/c os 
artigos 109, V e 110, § 1º, todos do Código Penal." (REsp 237551, Quinta 
Turma, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ de 08/04/2002)

"PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MULTA. PRETENSÃO 
PUNITIVA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. 
CONHECIMENTO EX OFFICIO.

- Na hipótese de condenação tão-somente à pena de multa, 
extingue-se a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva como decurso de dois anos, contados da da data da última causa de 
interrupção do prazo prescricional.

- A prescrição penal, por ser matéria de ordem pública, deve ser 
conhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício.

- Prescrição declarada. Recurso especial  prejudicado." (REsp 
281216, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ de 19/12/2002)

Ante o exposto, DECLARO, de ofício, a extinção da punibilidade quanto ao 

crime de injúria imputado ao Recorrente, em face da prescrição da pretensão punitiva, nos 

termos do art. 107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso VI, do Código Penal. 

Por fim, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO 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.

É o voto. 

MINISTRA LAURITA VAZ 
Relatora 

 
 
 
 
 

Documento: 517711 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 01/02/2005 Página  6 de 7



 

 

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2002/0168904-2 RESP 494814 / DF
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  0001282001  2001010573554

PAUTA: 02/12/2004 JULGADO: 02/12/2004

Relatora
Exma. Sra. Ministra  LAURITA VAZ

Presidenta da Sessão
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ELZENIRA GERALDINA PACHECO
ADVOGADO : IRENE VIEIRA DE LIMA
RECORRIDO : LINO GOMES NETO
ADVOGADO : MÁRCIA HELENA DE SÁ E OUTRO

ASSUNTO: Penal - Crimes contra a Pessoa (art.121 a 154) - Crimes contra a Honra - Difamação (art.139)

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, conheceu do recurso e lhe deu provimento, declarando a 
extinção da punibilidade quanto ao crime de injúria capitulado no art. 140 do Código Penal,  nos 
termos do voto da  Sra. Ministra Relatora."

Os Srs. Ministros José Arnaldo da Fonseca, Felix Fischer e Gilson Dipp votaram com a 
Sra. Ministra Relatora. 

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima.

O referido é verdade. Dou fé.

 Brasília, 02  de dezembro  de 2004

LAURO ROCHA REIS
Secretário
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