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EMENTA: Processo-crime de Competência Originária. Queixa-crime. Calúnia
e Injúria. Querelado Prefeito Municipal. Querelante funcionário público
(Policial Militar). Preliminar de vício de representação. Procuração. Ausência
de descrição do fato criminoso. Vício inexistente. Menção ao fato no
instrumento de mandato. Indicação do artigo de lei. Suficiência. Inicial
parcialmente inepta. Alegações atinentes ao mérito da imputação.
Impossibilidade de acolhimento nesta fase. Recebimento da queixa apenas
no tocante ao fato nela expressamente descrito, provisoriamente capitulado
no artigo 138 do Código Penal. A jurisprudência tem entendido que, nos
crimes de ação privada, não se faz necessária a descrição pormenorizada do
fato criminoso no instrumento de procuração que acompanha a queixa,
bastando a menção a ele, a qual se perfaz até mesmo através da indicação
do artigo de lei no qual incidiu, em tese, o querelado. Precendente do STJ.
Se a inicial não contém a exposição do fato que daria ensejo ao
reconhecimento do crime de injuria, atribuído ao querelado, há de ser a
queixa recebida tão-somente em relação ao fato delituoso nela descrito,
provisoriamente capitulado no artigo 138 do Código Penal.

PROCESSO CRIME COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA Nº 000.322.663-6/00  -
COMARCA DE ALMENARA - QUERELANTE(S): GIULIANI PEREIRA DE
SOUZA  - QUERELADO(S): GILBERTO GONÇALVES AGUILAR,
PREFEITO MUN RIO PARDO - RELATOR: EXMO. SR. DES. HERCULANO
RODRIGUES

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, à unanimidade de votos,  EM REJEITAR AS
PRELIMINARES E RECEBER PARCIALMENTE A QUEIXA.
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Belo Horizonte, 12 de junho de 2003.

DES. HERCULANO RODRIGUES - RelatorNOTAS TAQUIGRÁFICAS

Assistiu ao julgamento, pelo Querelado, o Dr. Edilberto Castro Araújo.

Proferiu sustentação oral, pelo Querelado, o Dr. Nanly Juliano Alves Silva.

O SR. DES. HERCULANO RODRIGUES:

VOTO

Cuida-se de queixa-crime oferecida em data de 8 de janeiro do corrente ano
por Giuliani Pereira de Souza, Cabo da Polícia Militar do Estado, contra
Gilberto Gonçalves Aguilar, Prefeito Municipal de Rio do Prado-MG, a quem
o querelante imputa a prática dos crimes previstos nos artigos 138 e 140 do
Código Penal, em razão de fato ocorrido em data de 15 de setembro de
2.002, assim descrito na inicial:

"1.1. No dia 15 de setembro do ano em curso, durante atendimento de
ocorrência policial, o querelado injuriou e caluniou o querelante, imputando-
lhe fato definido como crime, consistente em prevaricação, além de ter
ofendido a sua honra subjetiva;

1.2. Consta que no dia 15/09/02, por volta da 01:00 h o Querelante - que é
Cabo da Polícia Militar - juntamente com o Soldado DÁRIO DA FONSECA
DE SOUZA, ambos de serviço, foram atender a uma ocorrência policial, onde
os vereadores José Lúcio Botelho, Luiz Carlos Gamas de Oliveira e João
Leandro da Silva, estando com fortes sintomas de embriaguês, perturbavam
o sossego público soltando fogos de artifício e elevando o volume do som
dos seus veículos.

1.3. Assim, atendendo a várias solicitações da população local, o querelante,
juntamente com o outro citado policial interpelaram os edis para que os
mesmos cessasse com o barulho, já que estavam
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incomodando o descanso dos moradores locais.

1.4. Nada obstante, por volta das 05:00 h., compareceu ao local da
ocorrência o Exmo. Sr. Prefeito, ora querelado, e, também, com fortes
sintomas de embriaguês, disse que a "festa" ia continuar, pois "quem
mandava na cidade era ele", Diante destes fatos o querelante se dirigiu para
a sede do Destacamento Policial para confecção do Boletim de Ocorrência,
quando, ato contínuo, chegou o ilustre alcaide e, demasiadamente exaltado,
passou a agredir verbalmente o policial, dizendo, em síntese, que queria a
chave da viatura policial, pois quem pagava o combustível e a manutenção
do quartel era ele e, ainda, que o querelante tinha por prática acobertar
marginais, dentre outros impropérios ofensivos a honra e a imagem do
policial, fato que poderá ser melhor constatado com a audição da anexa fita
k7, já que tudo foi gravado pelo querelante".

Segundo o querelante, o querelado imputou-lhe falsamente fato definido
como crime de prevaricação ao afirmar que estaria acobertando marginais,
incidindo, assim, no tipo previsto no artigo 138 do Código Penal.

Assevera o querelante, por outro lado, que a fita cassete anexada à inicial
estaria a demonstrar a materialidade do crime de injúria (artigo 140 do
Código Penal) contra ele praticado pelo querelado, Chefe do Executivo local,
com ofensas à sua dignidade ou decoro.

A queixa, subscrita por Advogado, Assessor Jurídico da Polícia Militar do
Estado, nomeado através do instrumento de procuração de f. 4, vem
instruída com os documentos de f. 5/13 e com a fita cassete de f. 14.

Notificado, apresentou o querelado a resposta escrita de f. 23/30, na qual
argüi preliminar de vício na representação, porquanto a procuração
outorgada pelo querelante ao Advogado que subscreve a queixa não conteria
a indispensável descrição do fato criminoso, mas apenas referência ao
nomen juris das infrações, contrariando o disposto no artigo 44 do Código
Penal. No mérito, bate- se pela
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rejeição da queixa, alegando que os fatos foram distorcidos pelo querelado,
eis que não teve a intenção de denegrir, vilipendiar ou diminuir a imagem da
Polícia Militar, tendo havido entre eles um problema de ordem pessoal,
decorrente de divergências de ordem político-partidária.

A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pela rejeição da preliminar e
pelo recebimento da queixa apenas no que tange à imputação da prática do
crime previsto no artigo 138 do Código Penal.

No principal, é o relatório.

Não procede a argüição de vício na representação, suscitada pelo querelado.

A jurisprudência tem entendido que, nos crimes de ação privada, não se faz
necessária a descrição pormenorizada do fato criminoso no instrumento de
procuração que acompanha a queixa, bastando a menção a ele, a qual se
perfaz até mesmo através da indicação do artigo de lei no qual incidiu, em
tese, o querelado (neste sentido, STJ, RHC 8.337-SP, 5ª T., rel. Felix
Fischer, 09.11.1999, v.u., DJ 13.12.1999, p. 160).

No caso, o instrumento de mandato atende o requisito mínimo exigido, eis
que contém expressa referência aos artigos de lei em que pretende esteja o
querelado incurso.

Rejeito, portanto, a argüição.

Lado outro, verifica-se que a queixa está a descrever fato que, em tese,
caracterizaria crime contra a honra do querelante, funcionário público
estadual (Policial Militar), verificando- se, quanto a este aspecto, a viabilidade
da imputação.

Segundo consta da inicial, o querelante encontrava-se na sede do
destacamento policial de Rio do Prado elaborando boletim de ocorrência
acerca de episódio envolvendo vereadores daquele
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Município quando o querelado, exaltado, interveio, exigindo-lhe as chaves da
viatura e afirmando que era ele quem pagava o combustível e a manutenção
do quartel, bem como que o querelante "tinha por prática acobertar
marginais" (f. 2).

Este fato, provisoriamente capitulado na inicial como crime de calúnia (artigo
138 do CP), encontra-se perfeitamente narrado na referida peça, com todas
as suas circunstâncias, e está reproduzido na fita cassete juntada pelo
querelante, o que autoriza o recebimento da queixa, cumpridas que se
acham as demais formalidades exigidas em lei

Evidentemente, fatos outros, não descritos na inicial - como os "outros
impropérios ofensivos a honra e a imagem do policial" -f. 02), a que alude
genericamente a queixa, com mera remissão à fita cassete que instrui o
pedido, classificados na inicial no artigo 140 do Código Penal -, não poderão,
por ora, ser objeto de consideração.

Quanto às demais alegações expendidas na resposta preliminar, atinentes
ao mérito da imputação, não vislumbro a possibilidade de acolhê-las de
pronto, sendo de se proceder à devida instrução do feito

No mais, afigura-se impróprio, nesta fase, o exame aprofundado dos
argumentos invocados pelo querelado.

Com estas considerações, e em consonância com o lúcido parecer da douta
Procuradoria de Justiça, recebo a queixa ofertada - o fazendo tão-só em
relação ao fato expressamente descrito na denúncia, acima mencionado,
provisoriamente capitulado no artigo 138 do Código Penal -, determinando a
conclusão dos autos para os atos ulteriores do processo, inclusive proposta
de suspensão (artigo 89 da Lei 9.099/95), se os demais componentes da
Câmara endossarem o recebimento.

O SR. DES. JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES:

VOTO
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De acordo.

O SR. DES. SÉRGIO RESENDE:

VOTO

De acordo.

O SR. DES. LUIZ CARLOS BIASUTTI:

VOTO

De acordo.

O SR. DES. REYNALDO XIMENES CARNEIRO:

VOTO

De acordo.

SÚMULA :    REJEITARAM AS PRELIMINARES E RECEBERAM
PARCIALMENTE A QUEIXA.
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