
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 17.005 - PA (2004/0173321-7)
 
RELATOR : MINISTRO GILSON DIPP
RECORRENTE : LUIZ SÉRGIO SAMICO MACIEL 
ADVOGADO : ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO E 

OUTRO
RECORRIDO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIÃO 

EMENTA

CRIMINAL. RHC. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA QUALIFICADAS. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. PROCURAÇÃO. OUTORGA DE 
PODERES ESPECIAIS. DESCRIÇÃO DO FATO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO CRIME. 
VÍCIOS SANÁVEIS A QUALQUER TEMPO. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. EXAME 
PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Hipótese na qual foi apresentada queixa-crime contra o recorrente pela 
suposta prática dos crimes de injúria e difamação qualificadas.

II. Não é inidôneo a ponto de macular a ação penal instaurada o mandato 
judicial que, ainda de forma breve, descreve o fato delituoso e suas circunstâncias, apesar de 
não tipificar a conduta do recorrente, nem indicar o nome do delito ou dos delitos imputados.

III. A falta de menção ao crime na procuração, não obstante descrever o fato 
criminoso, configura defeito sanável a qualquer tempo, pois não interfere na legitimatio ad 
causam . Precedentes.

IV. Evidenciada a regularidade do instrumento de mandato, resta prejudicada a 
análise da alegação de decadência do direito de queixa.

V. Recurso desprovido.

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, negou provimento ao recurso."Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Arnaldo Esteves 
Lima, José Arnaldo da Fonseca e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 8 de março de 2005(Data do Julgamento)

MINISTRO GILSON DIPP  
Relator
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Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 17.005 - PA (2004/0173321-7)
 

RELATÓRIO

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

Trata-se de recurso ordinário constitucional contra acórdão da 3ª Turma do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou ordem de habeas corpus  anteriormente 

impetrada em benefício de LUIZ SÉRGIO SAMICO MACIEL, 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 nos arts. 139 e 140, c/c o art. 141, II, todos do Código Penal 

(fls. 13/25).

Irresignada com o recebimento da inicial acusatória, a defesa impetrou writ 

perante o Tribunal a quo, pugnando pelo trancamento da ação penal, sob o argumento de que 

as procurações outorgadas pelos querelantes ao advogado não teriam indicado com precisão 

qual delito contra a honra seria imputado ao querelado.

A ordem restou denegada, nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. RECEBIMENTO. 
PODERES ESPECIAIS. PROCURAÇÃO. ART. 44 DO CPP.

I – A exigência de poderes especiais de que trata o art. 44 do 
CPP existe para se afastar a possibilidade de ser imputada ao querelante o 
crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CPB).

II – Procurações em que constam os supostos crimes e o 
momento em que teriam ocorrido sendo desnecessária a capitulação legal.

III – Ordem denegada.”  (fl. 76).

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

aduzidos perante a Corte a quo, sustentando-se, em suma, que os instrumentos de mandato 

judicial apresentados pelos querelantes não atenderiam às exigências do art. 44 do Código de 

Processo Penal.

Para tanto, alega-se não terem sido outorgados os indispensáveis poderes 

especiais para a propositura da ação penal ao deixarem de capitular o(s) crime(s) contra a 

honra imputado(s) ao querelado.

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

apontada não ter sido sanada no prazo decadencial.
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Pugna-se, assim, pelo trancamento da ação penal.

A Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso 

(fls. 108/110).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.
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RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS Nº 17.005 - PA (2004/0173321-7)
 

VOTO

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

Trata-se de recurso ordinário constitucional contra acórdão da 3ª Turma do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou ordem de habeas corpus  anteriormente 

impetrada em benefício de LUIZ SÉRGIO SAMICO MACIEL, visando ao trancamento da 

ação penal contra ele instaurada pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 139 e 

140, c/c o art. 141, II, todos do Código Penal.

Em razões, reiteram-se os argumentos aduzidos perante a Corte a quo, 

sustentando-se, em suma, que os instrumentos de mandato judicial apresentados pelos 

querelantes não atenderiam às exigências do art. 44 do Código de Processo Penal.

Para tanto, alega-se não terem sido outorgados os indispensáveis poderes 

especiais para a propositura da ação penal ao deixarem de capitular o(s) crime(s) contra a 

honra imputado(s) ao querelado.

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

apontada não ter sido sanada no prazo decadencial.

Pugna-se, assim, pelo trancamento da ação penal.

Contudo, não merece prosperar a irresignação.

Inicialmente, quanto às apontadas irregularidades nos instrumentos de 

mandato outorgados pelos querelantes ao advogado subscritor da queixa-crime, o argumento 

não procede.

As procurações foram outorgadas com os poderes da cláusula ad judicia  e 

poderes especiais, bem como trouxe os nomes dos querelantes e do querelado, mencionando, 

inclusive, o fato criminoso imputado ao recorrente, como se constata do trecho do mandado:

“(...)
PODERES: Em conjunto ou separadamente, para o foro em 

geral, com a clausula ad judicia extra (Lei nº 8.906, de 04/07/94) , podendo 
confessar, transigir, desistir, firmar compromisso, receber quantias e dar 
quitação; substabelecer, total ou parcialmente, com reserva, ou sem ela. E 
especial, para interpor, Queixa-crime, contra o Sr. LUIZ SERGIO SAMICO 
MACIEL, pelo fato do mesmo, ter proferido termos ofensivos a honra do 
outorgante quando do relatório anual de gestão de 2002, do CEFET/PA.” 
(fls. 26/33).
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Portanto, as procurações outorgadas atendem os requisitos do art. 44 do CPP, 

pois indica o querelado, o momento no qual teria ocorrido a ofensa contra a honra de cada 

querelante, individualmente considerado, bem como se reporta à forma de divulgação das 

ofensas (relatório anual de gestão de 2002, do CEFET/PA).

Com efeito, o mandato judicial, ainda que de forma breve, descreveu o fato 

delituoso e suas circunstâncias, e, apesar de não tipificar a conduta do recorrente, nem indicar 

o nome do delito ou dos delitos imputados, não se apresenta inidônea a ponto de macular a 

ação penal instaurada.

Ademais, a inicial acusatória, ao pormenorizar as circunstâncias nas quais se 

deram as ofensas, em tese, à honra de cada querelante, indicando os crimes atribuídos ao 

recorrente, delimitou a acusação de forma a atender o objetivo primordial do art. 44 do CPP, 

qual seja, proteger o querelado contra denunciação caluniosa.

Neste contexto, a não indicação, na procuração, do nome do crime ou da sua 

capitulação não é suficiente para o trancamento da ação penal por falta de justa causa, como 

se depreende do seguinte precedente da Suprema Corte:

“Queixa-crime. Requisitos legais (arts. 41 do C.P.Penal).
Defesa. Cerceamento. Não inquirição da vítima. Queixa por 

procurador (art. 44 do C.P.Penal). 
1. A queixa-crime, no caso, preencheu os requisitos do art. 41. 

de resto, não pode ela ser atacada, se já ocorreu condenação, pois, nessa 
hipótese, esta e que deve ser impugnada.

2. Sendo a vítima menor de quatro anos, e havendo elementos 
nos autos para o veredito condenatório, incluídos os interrogatórios do réu, 
não ocorrera cerceamento de defesa, se aquela não for inquirida.

3. A procuração para queixa-crime, referindo-se 
genericamente ao fato delituoso como 'ato libidinoso diverso de conjunção 
carnal', não precisava descer a pormenores, que poderiam ser indicados - e 
o foram, no caso - na peca inicial da ação penal.

4. Alegações de nulidade repelidas. 
H.C. indeferido.”
(HC nº 66.895/SP, DJ de  12/05/1989, Rel. Ministro SYDNEY 

SANCHES).

Por outro lado, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a 

adequada pormenorização, na procuração, do fato delituoso configura-se defeito sanável a 

qualquer tempo, pois não interfere na legitimatio ad causam .
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Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta Corte:

“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, DJ de 01/02/2005, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ)

 “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 nº 9.379/SP, DJ de 28/02/2000, de minha Relatoria).

Deste modo, resta prejudicada a análise da alegação de decadência do direito 
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de queixa.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2004/0173321-7 RHC 17005 / PA
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  200339000099388  200339000665028  200401000072821

EM MESA JULGADO: 08/03/2005

Relator
Exmo. Sr. Ministro  GILSON DIPP

Presidenta da Sessão
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO

Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : LUIZ SÉRGIO SAMICO MACIEL
ADVOGADO : ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO E OUTRO
RECORRIDO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIÃO

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, negou provimento ao recurso."
Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Arnaldo Esteves Lima, José Arnaldo da Fonseca e Felix 

Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

 Brasília, 08  de março  de 2005

LAURO ROCHA REIS
Secretário
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