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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
9000012-18.2008.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/querelado 
JOSELI DAMASCENO, é apelado/querelante MARIA FATIMA NORA ABIB.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM A PRELIMINAR 
para julgar extinta a punibilidade de JOSELI DAMASCENO ABIB, pela ocorrência 
da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos 
artigos 107, inciso IV, 1ª figura, 109, inciso VI (com redação anterior à lei nº 
12.234/2010) e parágrafo único, 110, §1º, e 114, inciso II, todos do Código Penal, e, 
em consequência, julgaram PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO; e, quanto ao 
crime de calúnia, REJEITARAM A PRELIMINAR e DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.U. Sustentou 
oralmente o Dr. Thiago Soares Piccolotto e fez uso da palavra o Exmo. Sr. 
Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
WILLIAN CAMPOS (Presidente) e POÇAS LEITÃO.

São Paulo, 5 de maio de 2016.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº: 13650
Apelação nº: 9000012-18.2008.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante/Querelada: Joseli Damasceno Abib
Apelado/Querelante: Maria Fátima Nora Abib

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. 
DIFAMAÇÃO. Artigo 139, do Código Penal. Preliminar de 
prescrição da pretensão punitiva. Ocorrência, na 
modalidade retroativa. Fatos ocorridos antes da vigência da 
lei nº 12.234/10. Fluência do lapso temporal superior ao 
limite legal de dois anos entre a data do recebimento da 
queixa-crime e a publicação da sentença penal 
condenatória. Inteligência dos artigos 109, inciso VI (com 
redação anterior à lei nº 12.234/2010) e parágrafo único, 
110, §1º, e 114, inciso II, todos do Código Penal. Extinção 
da punibilidade declarada. PRELIMINAR ACOLHIDA, 
PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA 
CONTRA A MEMÓRIA DOS MORTOS. Artigo 138, §2º, 
do Código Penal. Preliminar de prescrição da pretensão 
punitiva. Rejeição. Mérito. Absolvição por atipicidade da 
conduta e, alternativamente, o reconhecimento de 
excludente de ilicitude ou ausência de dolo específico. 
Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base reduzida, com 
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na 
modalidade retroativa. PRELIMINAR REJEITADA E 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEGUIDO DE 
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença 

de fls. 501/503, que julgou parcialmente procedente a queixa-crime e 

condenou JOSELI DAMASCENO ABIB a cumprir, em regime aberto, 

a pena total de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção  substituída por 
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uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no 

importe de 5 (cinco) salários mínimos em vigor na data dos fatos, 

revertidos em benefício da querelante , além do pagamento de 60 

(sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo em vigor na data dos fatos, pela prática dos crimes de 

calúnia e difamação (artigos 138, §2º, e 139, do Código Penal).

Em suas razões (fls. 509/517), a defesa pretende, 

preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 

No mérito, requer a absolvição tendo em vista a atipicidade da conduta, 

uma vez que não houve publicidade do ato praticado, e, 

alternativamente, a exclusão do crime, nos termos do artigo 142, inciso 

I, do Código Penal, além de ter alegado que não houve dolo em sua 

conduta.

Oferecidas contrarrazões (fls. 523/526 e 531/550), a 

douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do 

recurso, pois o crime de difamação foi alcançado pela prescrição da 

pretensão punitiva (fls. 617/620).

É o relatório.

Assiste parcial razão à querelada no que diz respeito 

à aventada prescrição, que alcançou o crime de difamação, mas na 

modalidade retroativa.
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Em se tratando de prescrição retroativa, será 

tomada como base a pena efetivamente aplicada (6 (seis) meses de 

detenção e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no piso mínimo), nos 

termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, resultando em 2 (dois) 

anos, consoante rezava o artigo 109, inciso VI, do mesmo diploma 

legal, com a redação anterior à lei nº 12.234/2010, sendo certo que a 

pena restritiva de direitos e a de multa prescrevem no mesmo prazo 

estabelecido para a sanção carcerária (artigos 109, parágrafo único, e 

114, inciso II, ambos do Código Penal).

Nesse contexto, levando-se em conta que esse prazo 

foi ultrapassado entre a data do recebimento da queixa-crime 

(31/8/2009  fls. 42) e a publicação da sentença penal condenatória 

(3/4/2014  fls. 503), descontado o período em que o prazo 

prescricional esteve suspenso à luz do disposto nos artigos 366 e 368, 

ambos do Código de Processo Penal (31/8/2009 a 16/11/2011  fls. 42 e 

112), é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, 

na modalidade retroativa.

O mesmo não ocorre, entretanto, com o crime de 

calúnia, que originou uma pena de 1 (um) ano de detenção, além do 

pagamento de 30 (trinta) dias-multa, acarretando no prazo prescricional 

de 4 (quatro) anos, conforme previsão do artigo 109, inciso V, do 

Código Penal, que não foi ultrapassado entre os marcos interruptivos.

E a condenação pelo crime de calúnia deverá ser 
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mantida.

A materialidade está comprovada pela carta de fls. 

7/8, cuja autenticidade nunca foi contestada.

A autoria também é certa e recai sobre a querelada, 

que confirmou, em seu interrogatório, ter escrito a carta, endereçada ao 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção 

de Direito Privado, DEPRO 8, nos autos da apelação cível nº 

141.220.4/8, em que fazia considerações a respeito da querelante e da 

falecida mãe dela.

Em um de seus trechos, JOSELI DAMASCENO 

ABIB imputou fatos criminosos à falecida mãe da querelante, 

detalhando que fez 8 abortos, com fetos de até 4 meses de gestação, 

depois quebrava lhes os ossinhos e jogavam no vaso sanitário (fls. 7).

Inarredável, nesse contexto, o propósito de ofender, 

de cunho nitidamente pessoal, evidenciando, por certo, o dolo de atingir 

a honra. 

Por outro lado, o fato de a calúnia ter acontecido 

dentro de processo submetido a sigilo de justiça não impede que se 

possa falar na existência de tipicidade.

Como bem ponderou o ilustre Promotor de Justiça, 
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em suas contrarrazões recursais, o escrito de fls. 7/8 foi juntado em 

processo que tramitava perante o Tribunal de Justiça de São Paulo à 

época, sendo crível que de seu teor tomaram conhecimento ao menos as 

pessoas que trabalhavam no referido processo, assim como o seu 

destinatário, Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente 

daquele sodalício (fls. 525/526).

Não bastasse, convém recordar que a imunidade de 

que trata o artigo 142, inciso I, do Código Penal, só alcança as ofensas 

irrogadas em juízo pela parte ou por seu procurador, desde que guardem 

iniludível vinculação com o objetivo da causa (RT 689/360).

Contudo, a reprimenda comporta redução.

Sopesadas as diretrizes do artigo 59, do Código 

Penal, notadamente a elevada cultura da querelada, que como 

professora e arquiteta, por certo soube avaliar o alcance das palavras 

escritas na carta endereçada ao Desembargador Relator do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, e, tal fato realça a intensidade de seu dolo (fls. 

502), foi a pena-base fixada em 1 (um) ano de detenção e 30 (trinta) 

dias-multa, no valor unitário mínimo.

Todavia, respeitado o entendimento do MM. Juiz 

sentenciante, entendo mais adequada, ponderando as mesmas 

circunstâncias judiciais, a majoração em patamar superior ao mínimo 

legal, na ordem de 1/4 (um quarto), perfazendo o total de 7 (sete) meses 
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e 15 (quinze) dias de detenção, e 12 (doze) dias-multa, no piso legal, 

inalterado, nas etapas subsequentes, à míngua de agravantes e 

atenuantes e causas de aumento e de diminuição.

No entanto, há que se reconhecer, na espécie, a 

prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicadas as demais 

questões acerca da substituição da pena cominada e do regime prisional, 

já que a sanção ora imposta à apelante, nos termos dos artigos 109, 

inciso VI, com redação anterior à lei nº 12.234/2010, e 110, § 1º, ambos 

do Código Penal, prescreve em 2 (dois) anos.

E, compulsados os autos, constata-se que tal lapso 

viu-se superado entre o recebimento da queixa-crime (31/8/2009  fls. 

42) e a publicação da sentença penal condenatória (3/4/2014  fls. 503), 

descontado o período em que o prazo prescricional esteve suspenso 

(31/8/2009 a 16/11/2011  fls. 42 e 112).

 Ante o exposto, quanto ao crime de difamação, 

ACOLHO A PRELIMINAR para julgar extinta a punibilidade de 

JOSELI DAMASCENO ABIB, pela ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 

107, inciso IV, 1ª figura, 109, inciso VI (com redação anterior à lei nº 

12.234/2010) e parágrafo único, 110, §1º, e 114, inciso II, todos do 

Código Penal, e, em consequência, julgo PREJUDICADO O EXAME 

DO MÉRITO; e, quanto ao crime de calúnia, REJEITO A 

PRELIMINAR e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para 
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readequar as penas de JOSELI DAMASCENO ABIB para 7 (sete) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 12 (doze) dias-multa, no valor 

unitário mínimo, declarando-se, a seguir, de ofício, a extinção da 

punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, 

na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 

1ª figura, 109, inciso VI (com redação anterior à lei nº 12.234/2010), 

110, §1º, e 114, inciso II, todos do Código Penal.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
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