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EMENTA: ''HABEAS-CORPUS'' - CALÚNIA - QUEIXA - VÍCIO DE
REPRESENTAÇÃO - NÃO CONFIGURADO - PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP - ASSINATURA DA QUERELANTE NA
EXORDIAL - DESNECESSIDADE - FATO CRIMINOSO - DESCRIÇÃO
EXAUSTIVA NO MANDATO - INEXIGÊNCIA - DISCREPÂNCIA ENTRE O
INSTRUMENTO DE MANDATO E A NARRATIVA DA PEÇA ACUSATÓRIA -
INOCORRÊNCIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA - ANÁLISE QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA
ELEITA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE -
ORDEM DENEGADA.  1. Se o instrumento de mandato preenche os
requisitos constantes do art. 44 do Código de Processo Penal, não há
necessidade da assinatura da querelante, juntamente com os seus
defensores, na petição inicial acusatória. 2. Em relação ao fato criminoso,
não se exige que no instrumento de procuração conste exaustiva descrição
do mesmo, como ocorre na queixa, bastando a simples referência ao ''nomen
juris'' ou ao artigo da lei penal 3. Não há que se falar que o mandatário
extrapolou ou se afastou da extensão expedida pela mandante na
procuração, se entre a narrativa exposta na queixa e o fato mencionado no
instrumento de mandato não há dissonância, ou seja, a peça acusatória
imputa à ora Paciente o tipo penal que consta expressamente na procuração
outorgada pela querelante. 4. O trancamento da ação penal pela via de
''habeas corpus'' é medida de exceção, que só é admissível quando emerge
dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou
probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a
acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não
evidenciadas no caso.

HABEAS CORPUS N° 1.0000.11.068620-1/000  - COMARCA DE BELO
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HORIZONTE - PACIENTE(S): ALESSANDRA VIEIRA ZEFERINO -
AUTORID COATORA: JD JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL BELO
HORIZONTE - RELATOR: EXMO. SR. DES. RUBENS GABRIEL SOARES

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma,  a 6ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais,  sob a Presidência do Desembargador
RUBENS GABRIEL SOARES , na conformidade da ata dos julgamentos e
das notas taquigráficas,  à unanimidade de votos,  EM DENEGAR O
HABEAS CORPUS.

Belo Horizonte, 13 de março de 2012.

DES. RUBENS GABRIEL SOARES - Relator

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

29/11/2011

6ª CÂMARA CRIMINAL

ADIADO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.11.068620-1/000 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - PACIENTE(S): ALESSANDRA VIEIRA ZEFERINO -
AUTORID COATORA: JD JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL BELO
HORIZONTE - RELATOR: EXMO. SR. DES. RUBENS GABRIEL SOARES

Proferiu sustentação oral, pela Paciente, o Dr. Bruno César Gonçalves da
Silva.

O SR. DES. RUBENS GABRIEL SOARES:

Ouvi, atentamente, as palavras do Dr. Bruno César Gonçalves da Silva.
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VOTO

BRUNO CÉSAR GONÇALVES DA SILVA, advogado devidamente
qualificado nos autos, impetra ordem de HABEAS CORPUS COM PEDIDO
DE LIMINAR em favor de ALESSANDRA VIEIRA ZEFERINO, ao fundamento
de que "(...) em 28 de julho de 2011, impetrou-se Habeas Corpus de n°
0094737-03.2011.8.13.0024 junto à 1a Turma Recursal do Juizado Especial
de Belo Horizonte/MG, visando o Trancamento do Procedimento Penal n°
0342334-81.2011.8.13.0024, em curso junto à Secretaria do JESPCRIM, pois
o mesmo se trata de Queixa-Crime desamparada de Procuração que atenda
os ditames do artigo 44 do Código de Processo Penal, vez que a Queixa-
Crime traz em seu bojo narrativa fática que não está consignada no
Instrumento de Mandato. Ademais, tanto a narrativa contida no deficiente
Instrumento de Procuração, quanto na própria Queixa-Crime são atípicas"
(sic. fl. 04 - TJ).

Relata que "(...) ao julgar o referido Habeas Corpus, a Autoridade apontada
como coatora denegou a Ordem por não enxergar o vício do Instrumento
Procuratório, tendo ainda se furtado à análise da tese referente à atipicidade
das narrativas contidas tanto na Procuração quanto na própria Queixa-Crime.
(...)" (sic. fl. 04 - TJ).

Afirma que "O Acórdão hostilizado não tomou em conta a exata tese
veiculada no Writ impetrado e partindo de premissas distintas das
sustentadas pela Paciente - referente à discrepância ou incongruência entre
o fato mencionado na Procuração e o narrado na Queixa-Crime, bem como a
referente à atipicidade destas narrativas - veio afirmar o óbvio, ou seja, que
não é necessária a descrição pormenorizada do fato na Queixa-Cnme. Data
vênia, não foi esta tese o fundamento do Habeas Corpus equivocadamente
denegado" (sic. fl. 04 - TJ).

Assinala que "O oferecimento de Queixa-Crime desacompanhada de
Procuração que atenda aos ditames do artigo 44 do Código de Processo
Penal - erro crasso e assustadoramente comum no cotidiano forense -
implica na ausência do atendimento a uma específica
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condição da Ação Penal Privada, que conduz ao reconhecimento da
Carência de Ação" (sic. fl. 05 - TJ).

Sustenta que"a Procuração outorgada pela querelante  aos  seus Advogados
não  conferiu  aos  mesmos poderes especiais para que deduzissem a
imputação contida na Queixa-Crime {...)" (sic. fl. 05).

Salienta que "(...) na Procuração outorgada pela querelante aos seus
Advogados, ao se determinar e descrever o que, em tese, teria lhe sido
atribuído falsamente, não se descreveu um fato determinado, não se
descreveu um "caso concreto", não se descreveu ter sido a querelante alvo
da imputação da prática de determinado delito" (sic. fl. 05 - TJ).

Aduz que "(...) na Procuração outorgada pela querelante aos seus
Advogados, afirmou-se que a Paciente teria dito "que a Querelante queria
roubar sua filha", já na Inicial Acusatória afirmou-se fato distinto, qual seja,
que a Paciente teria dito que "essa mulher é a madrasta da minha filha, está
tentando roubar ela de mim". Resta evidente que a Queixa-Crime extrapola a
narrativa fática contida na Procuração com o fim de forçar a caracterização
da suposta calúnia. Um absurdo!" (sic. fl. 05 - TJ).

Conclui que "(...) ainda que haja na Procuração menção ao nome da
querelada e a outorga de poderes para ajuizar Queixa-Crime por calúnia, não
há menção ao fato descrito na Inicial, mas sim menção à intenção, à
cogitação quanto à possível prática de um ato futuro, o que nem mesmo
permite caracterizar o tipo penal de calúnia" (sic. fl. 05 - TJ).

Aponta que "Eis o enorme equívoco da conclusão exposta no Acórdão
hostilizado, pois, os poderes especiais contidos na Procuração outorgam
poderes para imputar a narrativa mencionada no Instrumento de Mandato,
sendo que esta narrativa não inclui, não abarca, não alcança, nem mesmo
por hipótese, a inovação/invenção contida na Queixa-Crime" (sic. fl. 07 - TJ).
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Alega que "(...) o factóide inventado na Queixa-Crime teria se dado em
29/10/2010, certo é que já houve o decurso do prazo decadencial, o que
impossibilita qualquer tentativa de convalidação da Procuração e, via de
conseqüência, impõe o reconhecimento da Extinção da Punibilidade e o
Trancamento do Procedimento Penai' (sic. fl. 07 - TJ).

Pondera que "Supondo-se que a querelada tivesse dito " que a Querelante
queria roubar sua filha" - o que se admite apenas como mera hipótese
argumentativa - tem-se que teria a mesma, em tese, feito uma alegação
quanto à possível intenção da querelante, mas não uma imputação da prática
pretérita, seja consumada ou tentada, de um fato concreto, o gue impõe o
reconhecimento da própria atipicidade da narrativa contida na Procuração"
(sic. fl. 07 - TJ).

Conclui que "Sendo evidente a atipicidade do fato mencionado na
Procuração, impõe-se o Trancamento do Procedimento Penal" (sic. fl. 07 -
TJ).

Argumenta que "(...) admita-se - apenas por hipótese -que a narrativa criada
na Inicial Acusatória tenha se verificado, ou seja, suponha-se que a
querelada efetivamente tenha dito "essa mulher é a madrasta da minha filha,
está tentando roubar ela de mim", no momento em que a querelante teria ido
buscar a menor Sophia - filha da querelada com o atual marido da
querelante. Ainda assim verificar-se-ia a completa atipicidade da imputação
deduzida contra a querelante" (sic. fl. 08 - TJ).

Assevera que "(...) a atipicidade do suposto crime, em tese, imputado à
querelante, qual seja, a prática da "subtração de incapazes", se dá por um
aspecto mais simples ainda: a querelante foi buscar a menor Sophia
devidamente autorizada pelo pai da criança, já no horário em que a criança
ficaria com o mesmo, que à época detinha a guarda compartilhada da
criança" (sic. fl. 08 - TJ).

Diz que "(...) a Decisão guerreada distanciou-se por completo das teses
efetivamente veiculadas no Habeas Corpus n° 0094737-03.2011.8.13.0024
denegando a Ordem com espeque em premissa
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jurídica que não se presta à análise do feito" (sic. fl. 09 - TJ).

Registra que "Não se pleiteou no Writ denegado que se trancasse o
Procedimento Penal em virtude da ausência de descrição pormenorizada do
fato na Procuração, pois sabe-se que basta a menção do fato. O que se
sustentou é a existência de discrepância ou ausência de correlação entre o
fato mencionado na Procuração e o fato narrado na Queixa-Crime" (sic. fl. 09
- TJ).

Ressalta que "(...) a Autoridade Coatora se subtraiu à análise da tese de
atipicidade do fato mencionado na Procuração - que deve vincular o fato a
ser narrado na Queixa-Crime - tese essa que por si só impõe o Trancamento
do Procedimento Penal" (sic. fl. 10 - TJ).

Requer o deferimento da ordem liminarmente, para sobrestar a tramitação do
Procedimento Penal de n° 0342334-81.2011.8.13.0024, até o julgamento do
presente Habeas Corpus e, ao final, que se dê provimento definitivo ao writ,
para determinar o trancamento do supracitado Procedimento Penal, em
curso na 3a Secretaria do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte (fls.
02/21 - TJ).

O pedido liminar foi INDEFERIDO (fls. 245/250 - TJ).

A Autoridade Coatora prestou informações, acompanhadas de documentos
(fls. 254/323 - TJ).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (fls.
325/327 - TJ).

É o relatório.

Ao exame dos autos, percebe-se que o Juízo da 3a Secretaria do Juizado
Especial Criminal de Belo Horizonte, no procedimento de n° 0342334-
81.2011.8.13.0024, determinou o processamento de queixa -crime, em
desfavor da ora Paciente, por suposta prática do delito de calúnia, tipificado
no artigo 138 do Código Penal Brasileiro (fls.
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22/29).

Irresignado com o processamento da queixa-crime, o Impetrante aviou
pedido de Habeas Corpus de n° 0094737-03.2011.8.13.0024, em favor da
ora Paciente (fls. 14/21), visando o trancamento do procedimento penal de n°
0342334-81.2011.8.13.0024, por entender que a queixa-crime nele
processada encontra-se desamparada de procuração que atenda aos
ditames do artigo 44 do Código de Processo Penal, vez que a mencionada
queixa traz em seu bojo narrativa fática que não está consignada no
instrumento de mandato e que, além disso, as narrativas contidas no
instrumento de procuração e na queixa-crime são atípicas.

Em 30 de setembro de 2011 o writ supracitado foi julgado, tendo sido
denegado pela 1a Turma Recursal do Juizado Especial Criminal de Belo
Horizonte, nos termos do acórdão de fls. 226/230.

Infere-se, também, que foi acostado aos autos cópia da procuração com
poderes especiais para o ajuizamento da queixa-crime (fl. 31).

Antes de analisarmos as alegações do Impetrante, urge dizer que o
trancamento de ação penal é medida de todo excepcional, somente admitida
nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa
causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da
materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de
punibilidade.

Como se sabe, o crime de calúnia (artigo 138 do Código Penal Brasileiro)
exige para seu processamento a interposição de ação penal privada (artigo
145, caput, do Código Penal Brasileiro).

Neste caso, a queixa deve ser apresentada pelo ofendido mediante
procurador com poderes especiais, ou seja, com instrumento de mandato em
que conste cláusula específica a respeito da propositura da ação privada por
determinado fato criminoso.

Tal procuração deve obedecer aos ditames do artigo 44 do Código de

7



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Processo Penal, 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.

Antes de analisarmos a procuração inserta nos autos do presente caso,
salienta-se que o dispositivo acima cometeu um equívoco ao exigir o nome
do querelante, e não do querelado.

Neste sentido as palavras de JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

"Há evidente equívoco no texto do dispositivo legal: no instrumento do
mandato deve constar o nome do "querelado" e não do "querelante", o que
está ínsito na outorga da procuração" (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de
Processo Penal Interpretado. 11ª edição. Editora Atlas. 2003, p. 223).

In casu, tem-se que a procuração com poderes especiais (fl. 31 - TJ)
outorgada pela querelante aos seus advogados preenche os requisitos
exigidos pelo dispositivo processual acima mencionado.

De fato, do instrumento de mandato constam o nome da querelada (Sra.
Alessandra Vieira Zeferino), o fato criminoso e sua previsão legal (calúnia em
virtude da querelante ter imputado à querelada o delito previsto no art. 249
do Código Penal Brasileiro) e a data em que se deu a suposta conduta
delitiva (29 de outubro de 2010), tendo sido aposta ao final da procuração a
assinatura da querelante.

Em relação ao fato criminoso, não se exige que no instrumento da
procuração conste exaustiva descrição do mesmo, como ocorre na queixa,
bastando a simples referência ao nomen juris ou ao artigo da lei penal

Nesta linha, as seguintes orientações jurisprudenciais:
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"A exigência do art. 44 do Código de Processo Penal relativa à menção do
fato criminoso no mandato procuratório não exige a descrição minuciosa do
fato delituoso, pois o legislador, bem a propósito, empregou o vocábulo
'menção' e não 'descrição' ou 'narrativa' do mesmo com todas as suas
circunstâncias e particularidades" (STF, RTJ 57/544)

"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 iuris ou ao artigo
da lei penal, como feito pelo recorrente. Recurso conhecido e provido,
determinando o retorno dos autos à origem" (STJ - 5ª T. - Resp. 258.331 -
Rel. José Arnaldo da Fonseca - j. 19.02.2002 - DJU 15.04.2002, p. 245)
(Grifo nosso).

"O CPP, art. 44 não exige a descrição completa do fato delituoso na
procuração, bastando a simples referência ao artigo de lei para viabilizar o
oferecimento da queixa-crime" (STJ, RHC 7.762/SP) (Grifo nosso).

Ação penal pr ivada. Procuração. Descrição do fato cr iminoso.
Desnecessidade. Menção ao nomen juris ou ao artigo da lei penal.
Suficiência. - "O art. 44 do CPP não exige que a procuração contenha a
descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, bastando a
simples referência ao nomen juris do crime ou ao artigo da lei penal"
(TACRIM - SP - 9ª. C. - HC 301714 - Rel. Moacir Peres - j. 19.03.1997) (Grifo
nosso).

"Exige a lei processual penal, em seu art. 44, que o instrumento de mandato
contenha menção ao fato delituoso. Menção é a simples referência, não a
descrição completa do fato apontado como violador da norma penal" (TJSC,
RT 530/412).

Portanto, como se vê, o instrumento de mandato outorgado pela querelante
aos seus advogados está em perfeita consonância com os ditames do artigo
44 do Código de Processo Penal.
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O fato da querelante não ter assinado a exordial acusatória juntamente com
os seus procuradores é irrelevante, já que o instrumento de mandato, em
conformidade com o artigo 44 do Código de Processo Penal, afasta está
exigência.

Nesta linha, a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"Optando pela contratação de advogado, é preciso que a procuração
contenha poderes especiais, indicando exatamente o fato a ser imputado e
contra quem, valendo, no entanto, a substituição dessa exposição pela
assinatura aposta pela vítima diretamente na queixa, junto com seu
advogado" (Nucci, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e
Execução Penal. 8 ed. São Paulo: RT, 2011, P. 228).

A propósito, o seguinte aresto:

"Existência de vício ou omissão na representação. Queixa assinada pelo
querelante juntamente com o advogado. Nulidade. Inocorrência. - Em sede
de ação penal privada, assinada a queixa pelo querelante juntamente com
seu advogado, convalida todo e qualquer vício ou omissão eventualmente
existentes na representação, os quais ficam, assim, supridos, sanados"
(TACRIM - SP - HC - Rel. Roberto Mortari - 03.03.1998 - RJTACRIM 37/404).

Portanto, a aposição da assinatura da querelante na petição inicial só seria
necessária nos casos em que houvesse omissão ou vícios na procuração
(art. 44 do Código de Processo Penal), tendo por desiderato preservar o ato,
livrando-o de qualquer mácula.

No caso em tela, como explanado, o instrumento de mandato está perfeito,
dispensando, desta forma, a assinatura da querelante na peça acusatória.

Ademais, a petição inicial (fls. 256/263 - TJ), encontra-se devidamente
assinada por profissional habilitado, não havendo qualquer irregularidade
neste sentido.
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Neste norte, o entendimento abaixo:

"Advogado. Ação penal. Iniciativa privada. Circunstâncias em que somente o
causídico poderá deduzir por escrito os fatos e os fundamentos jurídicos da
queixa. Parte não possui capacidade postulatória. Inteligência do art. 32 do
CPP. - "A ação penal de iniciativa privada somente pode ser promovida por
advogado, que deduzirá por escrito os fatos e os fundamentos jurídicos da
queixa, pois não tem a parte capacidade postulatória" (TACRIM - SP - 15ª C.
- MS 423.376-6/1 - Rel. Carlos Biasotti - j. 17.10.2002 - RT 812/569).

Neste ponto, faz-se mister transcrevermos parte do parecer da d.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, da lavra do ilustre Procurador de
Justiça LUIS CARLOS MARTINS COSTA, que opinou pela concessão da
ordem, ipsis litteris:

"Em detida análise dos autos, extrai-se que a procuração de f. 31 - TJ,
apesar de constar o nome da querelada, não faz menção a fato concreto e
determinado, limitando-se a narrar possível prática de ato criminoso.
Constata-se, ainda, que a querelante não assinou a petição inicial juntamente
com seus procuradores.

Cumpre ressaltar que tal irregularidade não foi sanada dentro do prazo
decadencial, considerando que o fato teria sido perpetrado em 29 de Outubro
de 2010.

(...)

Ante o exposto, e constatada a impostergável extinção da punibilidade, opina
a Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem de habeas corpus" (sic.
fl. 326/327).

Em que pesem os argumentos expendidos pelo Procurador de Justiça, ouso
de seu parecer discordar, tendo em vista a fundamentação acima esposada.
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Ademais, caso houvesse algum vício na procuração, o que inocorre no caso
em tela, este poderia ser sanado mesmo após o exaurimento do prazo
decadencial, nos termos do artigo 569 do Código de Processo Penal.

Perfilhando este posicionamento, tem-se os seguintes julgamentos do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, verbis:

"Procuração. Queixa - crime. Defeito no instrumento consistente na ausência
de menção ao fato criminoso. Representação processual defeituosa que
pode ser sanada a qualquer tempo, inclusive se superado o prazo
decadencial. Inteligência do art. 568 do CPP. - "Na procuração outorgada
para oferecimento de queixa - crime, a falha no instrumento consistente na
ausência de menção ao fato criminoso, por não afetar a legitimatio ad
causam , configura defeito na representação processual, podendo, por força
do exposto no art. 568 do CPP, ser sanada a qualquer tempo, inclusive se
superado o prazo decadencial" (STJ - 5ª T. - HC 12.815 - SP - Rel. Ministro
Félix Fischer - J. 02.10.2001. dju 19.11.2001 E rt 798/564) (Grifo nosso)

"Habeas corpus. Ação pena l 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 tempo, nos termos do art. 568 do CPP. - "Somente na hipótese de
ilegitimidade de parte é que a sanção da falha pelo oferecimento de queixa
pela parte legítima deve observar o prazo de decadência. Habeas corpus
indeferido" (STJ - 5ª T. - HC 3361- SP - Rel. Assis Toledo - DJU 21.08.1995,
p. 25376) (Grifo nosso).

"Penal e processual penal. Recurso ordinário de habeas corpus. Ação penal
privada. Queixa. Procuração. Trancamento da ação penal - "I - A ausência de
indicação do fato delituoso, apesar dos poderes expressos para o
oferecimento da queixa contra o querelado, prontamente identificável, é
defeito que não afeta a legitimatio ad causam, podendo ser sanado a
qualquer tempo, ex vi art. 568 do CPP.
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II - Existindo indícios de crime, a verificação da falta de justa causa torna-se
inviável nos estreitos limites do writ. Recurso desprovido" (STJ - RHC 6582 -
AM - 5ª T. - Rel. Félix Fischer - DJU 13.04.1998, p. 131) (Grifo nosso).

No mesmo sentido, já se posicionou o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO :

Queixa-crime. Procuração. Instrumento que não menciona os fatos
delituosos constantes da peça acusatória. Omissão que pode ser sanada no
correr do processo, ainda que haja escoado o prazo de decadência.
Interpretação do art. 569 do CPP. - "A omissão constante de procuração
outorgada a advogado, que deixou de mencionar os fatos delituosos
narrados na queixa-crime, pode ser sanada no correr do processo, ainda que
haja escoado o prazo de decadência, conforme interpretação do art. 569 do
CPP" (TJSP - 2ª C. - HC 324.672-3/0-00. Rel. Silva Pinto - j. 11.09.2000 - RT
784/616).

Superadas estas questões, tem-se que não se vislumbra, in casu, como
afirma a defesa, a existência de discrepância ou ausência de correlação
entre o fato mencionado na procuração e a narrativa esposada na queixa -
crime.

Analisando o feito, tem-se que o instrumento de mandato de fl. 31 -TJ
outorga aos procuradores os poderes especiais de interporem queixa - crime
contra a ora Paciente pelo delito de calúnia (art. 138 do Código Penal
Brasileiro), em virtude desta ter imputado à Sra. Anna Cristina Rocha
Gonçalves a prática do delito previsto no artigo 249 do Código Penal
Brasileiro (subtração de incapazes).

De fato, examinando a queixa - crime, verifica-se que a mesma atém-se aos
parâmetros acima citados, ou seja, atribui à ora Paciente o delito de calúnia,
em função da mesma ter imputado à Sra. Anna Cristina Rocha o crime de
subtração de incapazes.

Assim, não há que se falar que o mandatário extrapolou ou se afastou da
extensão expedida pelo mandante, titular da ação penal de
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natureza privada.

Percebe-se que se outorgou aos advogados de acusação poderes especiais
para interporem queixa - crime pelo delito de calúnia (fl. 31 - TJ) contra
Alessandra Vieira Zeferino, o que foi levado a efeito nos termos da exordial
acusatória de fls. 256/263 - TJ.

A propósito:

"Ação penal privada. Acusação formalmente circunscrita. Desdobramento
dos termos do mandato conferido. Inadmissibilidade. - "Em se tratando de
ação meramente privada, a acusação há que ser formalmente circunscrita,
de molde a não se admitir desdobramento dos termos do mandato conferido,
razão pela qual, se este for dado para acionar por injúria, não poderá fazê-lo
por difamação ou calúnia, sem que procuração outra, específica seja
passada" (TACRIM - SP - AP - Rel. Luiz Ambra - RJD 21/66).

Desta forma, o instrumento de mandato e a queixa - crime oferecida
encontram-se em consonância, não havendo entre elas quaisquer
discrepâncias.

Argumenta, ainda, o Impetrante que os fatos narrados na procuração e na
queixa - crime são atípicos, motivo pelo qual a ação penal de nº 0342334-
81.2011.8.13.0024 deveria ser trancada.

Como se vê, o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada pela
ora Paciente demanda incursão detalhada no acervo fático-probatório, pois
envolve matéria concernente ao mérito, providência sabidamente
inadmissível em sede de Habeas Corpus que, dado o seu rito célere e
cognição sumária, exige prova pré-constituída do direito alegado,
principalmente quando se objetiva, como no caso, o trancamento da Ação
Penal por alegada ausência de prática do delito em tela.

Neste diapasão, o seguinte posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL:
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"Não é possível no âmbito estreito do writ examinar aprofundadamente
elementos de prova sobre a caracterização do tipo penal. Habeas Corpus
denegado". (STF - HC - Rel. Sydney Sanches - RT 644/366 ).

Não discrepa deste entendimento o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E
PECULATO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESE DE
AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DO FATO E FALTA DE JUSTA
CAUSA NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA
NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela
via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando
emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto
fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios a
fundamentaram a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade,
circunstâncias não evidenciadas. 2. As instâncias administrativa e penal são
independentes, não estando o Magistrado vinculado às decisões tomadas
pelo órgão administrativo que, no caso, inclusive, penalizou do servidor
público. 3. Reconhecer a atipicidade da conduta por ausência de dolo na
conduta do acusado de se apropriar das taxas cartorárias recebidas em
razão de sua função pública, importa, inexoravelmente, em análise de
matéria fático-probatória, vedada em sede de habeas corpus. 4. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça. 5. Ordem denegada. (STJ - Processo: HC
116382 / MG. HABEAS CORPUS: 2008/0211499-3. Relator(a): Ministra
LAURITA VAZ (1120). Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do
Julgamento: 27/05/2010. Data da Publicação/Fonte: DJe 21/06/2010)".

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 155, § 4o., III C/C 29,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO
PENAL. INOCORRÊNCIA. PROFUNDO EXAME PROBATÓRIO. 1. Em sede
de Habeas Corpus, somente se admite o trancamento da ação penal por falta
de justa causa, quando desponta, induvidosamente, a
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inocência do indiciado, a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade, circunstâncias não demonstradas na hipótese em exame. 2. O
Habeas Corpus não é via adequada para o profundo exame probatório,
quando a insurgência reside no reconhecimento do paciente como autor do
crime. 3. A denúncia expõe com clareza o vínculo entre a denunciada e a
empreitada criminosa a ela imputada, existindo, assim, uma relação de causa
e efeito entre as inculpações e a condição de dirigente da empresa. 4.
Recurso improvido" (RHC 17.212./MT, Rel. Min. HELIO QUAGLIA
BARBOSA, DJU 01.10.07).

Outrossim tem decidido este EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"Ementa: HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
-  AT IP IC IDADE -  EXAME APROFUNDADO DE PROVAS -
IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. (...) É absolutamente
inadmissível, na via estreita do writ, o trancamento do inquérito policial ou da
ação penal quando, para tanto, imponha-se a formulação de juízo valorativo
sobre as provas produzidas no processo criminal. Ordem denegada. Súmula:
DENEGARAM A ORDEM. (TJMG - Número do processo: 1.0000.09.493647-
3/000(1). Relator: ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO. Data do
Julgamento: 26/05/2009. Data da Publicação: 08/06/2009)".

"HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ATIPICIDADE - MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 417/2008 - ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA -
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS -  EXAME APROFUNDADO DE PROVAS -
DENEGAÇÃO. Para o trancamento da ação penal pela estreita via do
habeas corpus, a ausência de justa causa deve estar cristalina. (...). Há que
se denegar a ordem quando o trancamento da ação penal exige aprofundado
exame da prova colhida na fase inquisitorial, mormente em se considerando
a necessidade de desclassificação do delito capitulado na peça acusatória.
Ordem denegada. Súmula: DENEGARAM A ORDEM. (TJMG - Número do
processo: 1.0000.08.477551-9/000(1). Acórdão Indexado! Precisão: 33.
Relator: ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO. Data do Julgamento:
19/08/2008. Data da Publicação: 08/09/2008)".
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Desta forma, não há como acolher o pedido de trancamento da Ação Penal
apresentado pelo Impetrante por meio deste Habeas Corpus, pois,
conquanto possível, é medida de todo excepcional, somente admitida nas
hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa,
a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da
materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de
punibilidade, o que não é o caso dos autos, haja vista que a conduta da
Paciente foi devidamente demonstrada, atendendo às exigências formais e
materiais, dispostas no art. 41, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM.

Envie-se, imediatamente, cópia desta decisão para ser juntada ao respectivo
processo (art. 391 do RITJMG).

Custas ex lege.

O SR. DES. FURTADO DE MENDONÇA:

Sr. Presidente.

Diante das palavras proferidas da tribuna, por questão de cautela, pelo vista
dos autos.

SÚMULA: 	PEDIU VISTA O 1º VOGAL, APÓS VOTAR O RELATOR
DENEGANDO A ORDEM.

14/02/2012

6ª CÂMARA CRIMINAL

ADIADO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
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HABEAS CORPUS Nº 1.0000.11.068620-1/000 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - PACIENTE(S): ALESSANDRA VIEIRA ZEFERINO -
AUTORID COATORA: JD JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL BELO
HORIZONTE  - RELATOR: EXMO. SR. DES. RUBENS GABRIEL SOARES

Assistiu ao julgamento, pela Paciente, o Dr.  Bruno César Gonçalves da
Silva.

O SR. PRESIDENTE ( DES. RUBENS GABRIEL SOARES):

O julgamento deste feito foi adiado na Sessão do dia 29/11/11, a pedido do
1º Vogal, após meu voto, como Relator, denegando a ordem.

Com a palavra o Des. Furtado de Mendonça.

O SR. DES.  FURTADO DE MENDONÇA:

Sr. Presidente.

Acompanho o voto de V. Exª., como Relator.

O SR. DES. CATTA PRETA:

Sr. Presidente.

Peço vista dos autos.

SÚMULA: 	APÓS VOTAR RELATOR E 1º VOGAL DENEGANDO O HABEAS
CORPUS, PEDIU VISTA O 2º VOGAL.

>>>>

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Assistiu ao julgamento, pela Paciente, o Dr. Bruno César Gonçalves da Silva.
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O SR. PRESIDENTE ( DES. RUBENS GABRIEL SOARES):

O julgamento deste feito foi adiado na Sessão do dia 29/11/2011, a pedido
do 1º Vogal, após meu voto, como Relator, denegando a ordem.

Foi novamente adiado na Sessão do dia 14/02/2012, a pedido do 2º Vogal,
após votar o 1º Vogal denegando o habeas corpus.

Com a palavra o Des. Catta Preta.

O SR. DES. CATTA PRETA:

Sr. Presidente.

Pedi vista, de fato, na última sessão, examinei os autos e acompanho,
integralmente, o voto de V. Exª.

SÚMULA :   	DENEGADO O HABEAS CORPUS.
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