
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 16.221 - MG (2004/0082249-9)
 
RELATOR : MINISTRO GILSON DIPP
RECORRENTE : MARCELO COSTA CARVALHAES 
ADVOGADO : ANTÔNIO TADEU RIBEIRO 
RECORRIDO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PACIENTE  : MARCELO COSTA CARVALHAES 

EMENTA

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.

I . 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.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça "A Turma, por 
unanimidade, não conheceu do recurso."Os Srs. Ministros Laurita Vaz, José Arnaldo da 
Fonseca e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 5 de agosto de 2004(Data do Julgamento)
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MINISTRO GILSON DIPP  
Relator
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Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 16.221 - MG (2004/0082249-9)
 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP (Relator): 

Trata-se de recurso ordinário constitucional contra acórdão do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou ordem de habeas corpus  anteriormente 

impetrada em benefício de MARCELO COSTA CARVALHAES, visando ao trancamento da 

ação penal instaurada em seu desfavor.

Contra o paciente foi apresentada queixa-crime, imputando-lhe a suposta 

prática dos delitos tipificados no art. 213 e art. 214, c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, na forma 

do artigo 69, todos do Código Penal.

Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal a quo, pugnando pelo 

trancamento da ação penal, por falta de justa causa.

A ordem restou denegada, nos termos do acórdão de fl. 49.

Daí a presente impetração, por meio do qual se reiteram os argumentos 

aduzidos em 2º grau, sustentando-se, em suma, que o instrumento de mandato judicial 

apresentado pelo querelante não atenderia às exigências do art. 44 da Lei Processual Adjetiva, 

pois não teriam sido outorgados os indispensáveis poderes especiais para a propositura da 

ação penal, tampouco haveria menção ao fato delituoso imputado ao réu.

Aduz-se, ainda, a decadência do direito de queixa, em virtude da nulidade 

apontada não ter sido sanada no prazo decadencial, questionando, também, a autenticidade do 

documento procuratório apresentado.

A Subprocuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (fl. 

96).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.
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RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 16.221 - MG (2004/0082249-9)
 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP (Relator): 

Trata-se de recurso ordinário constitucional contra acórdão do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou ordem de habeas corpus  anteriormente 

impetrada em favor de MARCELO COSTA CARVALHAES, visando ao trancamento da 

ação penal contra ele instaurada pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 213 e art. 

214, c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em razões, reiteram-se os argumentos aduzidos em 2º grau, sustentando-se, em 

suma, que o instrumento de mandato judicial apresentado pelo querelante não atenderia às 

exigências do art. 44 da Lei Processual Adjetiva, pois não teriam sido outorgados os 

indispensáveis poderes especiais para a propositura da ação penal, tampouco haveria menção 

ao fato delituoso imputado ao réu.

Aduz-se, ainda, a decadência do direito de queixa, em virtude da nulidade 

apontada não ter sido sanada no prazo decadencial, questionando, também, a autenticidade do 

documento procuratório apresentado.

Preliminarmente, tenho por reconhecer a extemporaneidade do recurso.

Com efeito. O acórdão recorrido foi publicado em 05/03/2004 (fl. 53), tendo 

sido protocolada petição de recurso ordinário constitucional em 22/03/2004 (fl. 56).

Desta forma, nota-se que restou ultrapassado o qüinqüídio legal previsto no art. 

30 da Lei n.º 8.038/90, razão pela qual o recurso não merece conhecimento.

Por outro lado, em homenagem ao princípio da ampla defesa e precedentes da 

Corte (RHC n.º 10.798/PE, DJ de 11.06.2001; RHC n.º 10.431/PR, DJ de 02/04/2001), 

examina-se a possibilidade da concessão de habeas corpus  de ofício.

Contudo, não merece prosperar a irresignação.

Inicialmente, quanto às apontadas irregularidades no instrumento de 

mandato outorgado pela querelante ao advogado subscritor da queixa-crime, o argumento 

não procede.

A procuração foi outorgada com os poderes da cláusula ad judicia  e poderes 

especiais, bem como trazendo o nome do querelante, deixando, porém, de mencionar o fato 

criminoso imputado ao paciente, como se constata do trecho do mandado:

“(...) Com o fim especial de promover representação criminal 
contra Marcelo Costa Carvalhaes , podendo para tanto promover todos os 
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atos necessários para o fiel cumprimento presente, ainda mais, podendo 
requerer e assistir a acusação, evidentemente se aceito for o outorgado como 
assistente nos moldes da lei processual penal. Podendo, ainda, se for o caso, 
oferecer queixa-crime.” (fl. 17).

Entretanto, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a falta 

de menção, na procuração, do fato delituoso, bem como do nome dos querelados, 

configura-se defeito sanável a qualquer tempo, pois não interfere na legitimatio ad causam . 

Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta Corte:

“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/DF, DJ 07/04/2003, Rel. Min. JOSÉ 
ARNALDO DA FONSECA)

“CRIMINAL. RHC. INJÚRIA E CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. 
OMISSÃO DA DATA DO FATO. INÉPCIA NÃO-CONFIGURADA. 
PROCURAÇÃO. FALTA DE MENÇÃO DO FATO DELITUOSO. DEFEITO 
SANÁVEL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DE CADA QUERELADO. 
DESNECESSIDADE. DOLO E IMUNIDADE JUDICIÁRIA. 
IMPROPRIEDADE DO WRIT. RECURSO DESPROVIDO.

I. Não se acolhe alegação de inépcia da queixa-crime pela 
omissão da data do fato pelo ofendido, se outros elementos dos autos a 
indicarem. Precedente desta Corte.

II. A falta de menção do fato delituoso na procuração 
configura defeito sanável a qualquer tempo, pois não interfere na legitimatio 
ad causam.

III. A descrição da conduta  de cada querelado não é 
necessária, ainda mais se a inicial atribui, conjuntamente, a prática dos 
delitos contra a honra ali especificados.

IV. O habeas corpus é meio impróprio para o exame da 
alegada ausência de dolo e imunidade judiciária.

V. Recurso desprovido.”
(RHC n.º 9.379/SP, DJ 28/02/2000, de minha relatoria)
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Deste modo, também se encontra afastada a alegação de decadência do direito 

de queixa, pois, como já ressaltado, o vício do instrumento procuratório poderá ser sanado a 

qualquer tempo, sendo independente do prazo decadencial determinado pela lei processual 

para a propositura da queixa-crime.

Ademais, é posição desta Corte que o trancamento da ação, normalmente, é 

inviável em sede de writ, pois dependente do exame da matéria fática e probatória.

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.

Tais hipóteses, contudo, não restaram evidenciadas in casu .

Por derradeiro, no tocante ao argumento de falsidade do documento 

procuratório, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Consta dos autos que a alegação foi suscitada perante o Juízo da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Pouso Alegre – MG, não havendo notícia de julgamento do 

incidente.

Pela análise dos autos, verifica-se que a Corte a quo nada referiu acerca da 

autenticidade do documento.

Assim, deixo de proceder à análise da irresignação nesse ponto, sob pena de 

indevida supressão de instância.

Diante do exposto, não conheço do recurso.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2004/0082249-9 RHC 16221 / MG
MATÉRIA CRIMINAL

Número Origem: 10000034046128

EM MESA JULGADO: 05/08/2004

Relator
Exmo. Sr. Ministro  GILSON DIPP

Presidenta da Sessão
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ÁUREA MARIA ETELVINA N. LUSTOSA PIERRE

Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MARCELO COSTA CARVALHAES
ADVOGADO : ANTÔNIO TADEU RIBEIRO
RECORRIDO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE : MARCELO COSTA CARVALHAES

ASSUNTO: Penal - Crimes contra os Costumes (art.213 a 234) - Crimes contra a Liberdade Sexual - Estupro 
(art.213)

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, não conheceu do recurso."
Os Srs. Ministros Laurita Vaz, José Arnaldo da Fonseca e Felix Fischer votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

O referido é verdade. Dou fé.

 Brasília, 05  de agosto  de 2004

LAURO ROCHA REIS
Secretário
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