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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0005171-86.2012.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é 
apelante/apelado/querelante DANIEL PEREIRA DE CAMARGO, é 
apelado/apelante/querelado MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA GIGLIOLI 
CAMPANEZI e Apelado/Querelado REGINALDO JORGE DOS REIS 
MONTEIRO.

ACORDAM, em 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Com essas 
considerações: a) julga-se extinta a punibilidade quanto ao crime de injúria, 
para ambos os querelados, com fundamento legal no art. 107, IV, primeira 
figura, do Código Penal; b) nega-se provimento ao recurso do querelante 
Daniel Pereira; c) dá-se provimento ao recurso da querelada, a fim de 
absolvê-la do crime de difamação, com fundamento legal no art. 386, VII, 
do Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores RICARDO TUCUNDUVA (Presidente) e GERALDO 
WOHLERS.

São Paulo, 4 de maio de 2016

AIRTON VIEIRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal n. 0005171-86.2012.8.26.0431

Apelantes: Daniel Pereira de Camargo (querelante)

Maria Conceição Aparecida Giglioli Campanezi 

(querelada)

Apelados: Daniel Pereira de Camargo (querelante)

Maria Conceição Aparecida Giglioli Campanezi 

(querelada)

Reginaldo Jorge dos Reis Monteiro (querelado)

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Pederneiras

MMª. Juíza de Direito: Ana Carolina Achôa Aguiar Siqueira de Oliveira

Voto n. 4.173

QUEIXA-CRIME ALUSIVA A CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E 
INJÚRIA. DOIS QUERELADOS. SENTENÇA QUE SE 
LIMITOU A CONDENAR UMA QUERELADA, PELO 
CRIME DE DIFAMAÇÃO, DECRETANDO-SE A 
ABSOLVIÇÃO, POR ATIPICIDADE, QUANTO A TODAS 
AS DEMAIS IMPUTAÇÕES. APELAÇÃO DO 
QUERELANTE (PARA CONDENAÇÃO INTEGRAL). 
APELAÇÃO DA QUERELADA (PARA ABSOLVIÇÃO DA 
DIFAMAÇÃO). (1) PRESCRIÇÃO RECONHECIDA 
QUANTO AO CRIME DE INJÚRIA. (2) MANUTENÇÃO 
DA SENTENÇA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA 
ATIPICIDADE DA CALÚNIA. (3) ABSOLVIÇÃO DA 
QUERELADA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS 
QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO DO CRIME DE 
DIFAMAÇÃO. (4) RECURSO DO QUERELANTE 
DESPROVIDO. RECURSO DA QUERELADA 
PROVIDO.
1. O advento da prescrição superveniente obsta a 
incursão na matéria probatória, eis que tem natureza de 
preliminar de mérito. No caso, importa reconhecer de 
ofício a causa extintiva de punibilidade, quanto aos 
delitos de injúria, eis que transcorrido o respectivo lapso 
temporal a partir do último marco interruptivo 
(publicação da r. sentença condenatória).
2. O crime de calúnia foi corretamente refutado pela r. 
sentença, pois nem sequer existiu imputação concreta 
de fato criminoso ao querelante.
3. Quanto ao crime de difamação, a discussão é mais 
complexa, e diversos aspectos hão de ser ponderados. 
Para aferir a configuração desse tipo penal, cumpre 
examinar, de um lado, o fato imputado à vítima (a 
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despeito das discutíveis, e possivelmente tendenciosas, 
assertivas constantes da matéria jornalística veiculada 
sobre o querelante, o texto respectivo fez alusão ao que 
entendeu serem indícios e suspeitas de conduta 
ímproba, o que, a rigor, diferencia-se da improbidade 
propriamente dita), e, de outro lado, o intuito dos 
ofensores (na dúvida entre o "animus narrandi" e o 
"animus diffamandi", deve-se preferir a primeira 
hipótese, porque, ao excluir a tipicidade do crime, 
prestigia-se o princípio "in dubio pro reo"). Precedentes 
do STF e do STJ. A análise dos elementos do crime 
deve ter em conta os princípios constitucionais 
incidentes no caso, verificando-se qual ou quais 
preponderam sobre os outros, dadas as particularidades 
do evento em julgamento, de sorte a nortear a própria 
interpretação daqueles elementos. A liberdade de 
expressão e de informação é intensificada com relação 
aos atos da Administração Pública, ainda que, em 
alguma medida, isso se dê em detrimento da 
privacidade do agente político, vedado o excesso. 
Escólio doutrinário. Isso tudo recomenda particular 
cautela no reconhecimento da prática do delito de 
difamação sempre que supostamente correlacionado a 
atos políticos e administrativos, que, via de regra, devem 
ser transparentes e submetidos a fiscalização e 
questionamentos inerentes ao modelo democrático.
4. Reconhecimento, de ofício, da prescrição, quanto aos 
crimes de injúria. Apelação do querelante desprovida. 
Apelação da querelada provida.

VOTO

Daniel Pereira de Camargo apresentou queixa-crime em 

face de Maria Conceição Aparecida Giglioli Campanezi e Reginlado Jorge 

dos Reis Monteiro, atribuindo-lhes a prática dos delitos previstos nos arts. 

138, 139, 140, combinados com o art. 141, todos do Código Penal (fls. 

2/10). 

Depois, sobreveio r. sentença, condenando-se a querelada 

Maria Conceição à pena de 4 (quatro) meses de detenção, no regime 

aberto, substituídos por pena restritiva de direito (prestação pecuniária de 

um salário mínimo), além de multa de 13 (treze) diárias, no piso, como 

incursa nas sanções do art. 139, "caput", combinado com o art. 141, III, 
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ambos do Código Penal, e absolvendo-se os querelados quanto a todas as 

demais imputações, com fundamento legal no art. 386, III, do Código de 

Processo Penal (fls. 367/375).

O querelado Reginaldo Jorge e o Ministério Público não 

recorreram da decisão proferida (fls. 431 e 494).

De outro lado, inconformados com a r. sentença, o 

querelante Daniel Pereira e a querelada Maria Conceição interpuseram 

recursos de apelação.

O primeiro pugna pela condenação dos querelados, nos 

termos da queixa-crime oferecida (fls. 382/398).

A segunda pleiteia a sua absolvição também quanto ao 

crime de difamação, por atipicidade da conduta (fls. 460/465).

Em contrarrazões, querelante e querelados procuram 

refutar os argumentos adversários (fls. 443/445, 446/450 e 470/476).

O Promotor de Justiça opina pelo desprovimento do recurso 

do querelante Daniel Pereira e pelo provimento do apelo da querelada 

Maria Conceição (fls. 452/454 e 494/496).

O Procurador de Justiça manifesta-se pelo desprovimento 

de ambas as apelações, com manutenção integral da decisão recorrida (fls. 

508/511).

É o relatório que se acresce ao da r. sentença.

Deve-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva 
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estatal quanto aos crimes de injúria. No mais, cumpre negar provimento ao 

recurso do querelante Daniel Pereira, e dar provimento ao apelo da 

querelada Maria Conceição, absolvendo-a com fundamento na insuficiência 

de provas.

De acordo com a queixa-crime, os querelados teriam, falsa 

e dolosamente, imputado ao querelante fato definido como crime e como 

ato de improbidade administrativa, caluniando-o e difamando-o, com o quê, 

concomitantemente, lesaram a honra subjetiva do referido querelante. 

Segundo consta, o querelante era candidato ao cargo de Prefeito do 

Município local, e, às vésperas da eleição, a querelada teria feito publicar 

matéria jornalística em que atribuía ao querelante a responsabilidade por 

"superfaturamentos" na contratação de artistas para festividades pagas 

pela Prefeitura, e o querelado, de sua vez, mancomunado com ela, teria 

replicado a matéria em suas páginas da "internet" ("facebook" e "blog"), de 

amplo acesso entre os munícipes, a fim de propagar o seu conteúdo.

Preliminarmente, quanto aos delitos de injúria, deve-se 

reconhecer a extinção da punibilidade.

Para esse delito, cuja pena máxima prevista em lei é de 8 

(oito) meses de detenção (conforme o art. 140, "caput", combinado com o 

art. 141, "caput", ambos do Código Penal), a prescrição da pretensão 

punitiva estatal na modalidade abstrata ocorre em 3 (três) anos (art. 109, 

VI, do Código Penal), prazo este superado entre o último marco interruptivo 

da prescrição, que, no caso, foi o recebimento da queixa-crime (art. 117, I, 

do Código Penal), ocorrido em 15/04/2013 (fls. 197), e a presente Sessão 

de julgamento. Daí porque se impõe o reconhecimento da extinção da 

punibilidade, quanto aos crimes de injúria, em prol de ambos os querelados, 

com fundamento na prescrição (art. 107, IV, primeira figura, do Código 

Penal).
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No mais, as questões relacionadas ao caso concreto são 

muitas, e, além de versarem sobre a subsunção das condutas dos 

querelados às hipóteses das normas penais mencionadas na inicial, 

envolvem a problemática da colisão de princípios constitucionais.

O crime de calúnia foi corretamente refutado pela r. 

sentença, pois nem sequer existiu imputação concreta de fato criminoso ao 

querelante.

A afirmação de que houve "superfaturamento" em um 

contrato entabulado sob o comando de determinado gestor público não 

configura, por si só, imputação de crime de peculato (art. 312, do Código 

Penal), tampouco de crime de estelionato (art. 171, "caput", do Código 

Penal). Dizer que houve "superfaturamento" significa, de qualquer modo, 

dizer que o valor gasto com determinado contrato foi superior ao devido. 

Infinitas são as razões que podem levar a um hipotético 

"superfaturamento", seja a título de dolo, seja a título de culpa do gestor 

público. Não é possível afirmar que essa acusação corresponda à 

imputação a outrem de um crime concreto e determinado, com definição de 

circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, e finalidade da prática 

ilícita (o que seria necessário para a configuração do crime de calúnia). O 

fato de o querelante não saber, com exatidão, qual o tipo penal atribuído, 

conforme se extrai de suas razões recursais, descaracteriza a prática de 

calúnia. 

Sobre o crime de calúnia, vale transcrever algumas notas 

doutrinárias que evidenciam a inaplicabilidade do tipo penal ao caso em 

julgamento. Ao comentar o art. 139, do Código Penal, Guilherme de Souza 

Nucci anota:
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"[...] 10. Atribuição de fato: costuma-se confundir um mero 
xingamento com uma calúnia. Dizer que uma pessoa é 
'estelionatária', ainda que falso, não significa estar havendo 
calúnia, mas sim uma injúria. O tipo penal do art. 138 exige a 
imputação de fato criminoso, o que significa dizer que 'no dia tal, 
às tantas horas, na loja Z, o indivíduo emitiu um cheque sem 
provisão de fundos'. Sendo falso esse fato, configura-se a calúnia.
11. Atribuição de fato e não de tipo penal incriminador: não 
basta, para a configuração do crime de calúnia, imputar a alguém 
a prática de um 'homicídio' ou de um 'roubo', por exemplo, sendo 
necessário que o agente narre um fato, ou seja, uma situação 
específica, contendo autor, situação e objeto, como mencionado 
na nota anterior. [...]"
(Código Penal Comentado, 8ª ed., Revista dos Tribunais, 2008).

Ademais, um suposto "superfaturamento", por si só, 

assemelhar-se-ia mais a um ato de improbidade administrativa do que a um 

ilícito penal. Ao comentar o tipo penal em tela, Fernando Capez assinala 

que a imputação de fatos extrapenais não configura o crime de calúnia:

"[...] Imputação de contravenção penal. Diante da expressa 
disposição legal que exige que o fato seja definido como crime, a 
imputação de fato definido como contravenção poderá configurar 
o crime de difamação.
Imputação de fato atípico. Não constitui crime de calúnia, que 
exige que a imputação seja de fato definido como crime, podendo 
constituir outro delito contra a honra. Por exemplo, afirmar 
falsamente que determinada pessoa, por imprudência, danificou o 
patrimônio público. Há aqui a imputação da prática de dano 
culposo contra o patrimônio público, que na realidade não 
configura o crime do art. 163, parágrafo único, uma vez que não 
há previsão da modalidade culposa do crime de dano. Poderá o 
fato constituir difamação ou injúria.
Imputação de fato que constitua ato de improbidade 
administrativa. Também não configura crime de calúnia, 
podendo configurar outro crime contra a honra. Nesse sentido, já 
decidiu o STJ: 'A atribuição feita pelo querelado de que o 
querelante teria praticado os atos de improbidade administrativa 
descritos no art. 10, incisos VII a XII, na forma do art. 3º, todos da 
Lei n. 8.429/92, por possuírem natureza extrapenal, não servem 
para configurar o referido delito contra a honra (Precedentes 
desta Corte)' (STJ, Corte Especial, Ap. 390/DF, Rel. Min. Felix 
Fischer, j. 1º-6-2005, DJ, 8-8-2005, p. 175). [...]"
(Curso de Direito Penal, 7ª ed., vol. 2, Saraiva, 2007).

Quanto ao crime de difamação, a discussão é mais 

complexa, e diversos aspectos hão de ser ponderados.
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Perante a Juíza de Direito, foram ouvidos os dois 

querelados e duas testemunhas arroladas pelo qurelante (mídia de fls. 

248). A querelada admitiu ser a autora da matéria jornalística reportada na 

petição inicial; alegou haver se baseado em dados publicados no Diário 

Oficial; invocou propósitos investigativo e jornalístico na elaboração da 

matéria; confirmou que a editora se negou a publicar o direito de resposta, 

determinado pelo Juízo Eleitoral, a favor do querelante, preferiram pagar a 

multa, e que, depois do fato, o jornal não foi mais publicado. O querelado 

admitiu haver replicado a versão virtual do periódico em suas páginas da 

"internet"; disse que, na ocasião, não chegou a manifestar juízo de valor; 

confirmou, ainda, que era engajado politicamente e que, nesse âmbito, 

fazia oposição ao querelante e ao partido dele. As duas testemunhas 

mencionaram que, poucos dias antes da eleição, foram distribuídos 

milhares de exemplares do propalado jornal, na Cidade toda; que o jornal, 

manifestamente, foi criado e era usado com a finalidade de tumultuar a 

campanha eleitoral do querelante; e que, depois da referida publicação, o 

querelante sofreu sério prejuízo eleitoral, pois muitos cidadãos passaram a 

desconfiar da sua idoneidade e deixaram de votar nele. 

Para aferir a configuração desse tipo penal, difamação, 

cumpre examinar, de um lado, o fato imputado à vítima, e, de outro lado, o 

intuito dos ofensores. Essa análise deve ter em conta os princípios 

constitucionais incidentes no caso, verificando-se qual ou quais 

preponderam sobre os outros, dadas as particularidades do evento em 

julgamento, bem como o modo como hão de nortear a própria interpretação 

dos elementos do crime.

A princípio, cabe ter em conta o que é que, afinal, foi falado 

sobre o querelante. A partir da leitura da queixa-crime, e do teor do folhetim 

jornalístico por meio do qual, em tese, teria sido instrumentalizada a 

difamação (fls. 163), verifica-se que a autora da matéria (querelada Maria 
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Conceição) apresenta comparativos de preços: de um lado, cita valores 

pagos pela Prefeitura local para a contratação de "shows" de determinados 

artistas, e, de outro lado, menciona os valores (menores) pagos por outras 

Prefeituras, que também teriam contratado apresentações dos mesmos 

artistas. Além disso, nalgumas frases há afirmação expressa de que houve 

"superfaturamento", e, noutras frases, aparecem formulações semânticas 

mais amenas, em que são adotados termos como "possibilidade", 

"indícios", ou "suspeitas" de "superfaturamento". A pessoa do querelante é 

citada como um dos gestores públicos responsáveis por tais contratações.

A técnica jornalística utilizada foi lamentável, por várias 

razões. Primeiro, conforme já se mencionou, porque o texto oscila entre 

afirmações categóricas de improbidade administrativa, "os shows foram 

superfaturados", e dicções alusivas a mero juízo de possibilidade, aludindo 

a "indícios" de irregularidade. Segundo, porque não se preocupou em ouvir 

a pessoa citada (o querelante), para que, eventualmente, pudesse 

esclarecer os fatos (a própria querelada, em Juízo, admitiu que não o 

contatou). E, terceiro, porque os dados foram lançados de modo 

absolutamente descontextualizado, sem ponderar nenhum tipo de variável 

que tal ou qual contrato pudesse apresentar, o que, talvez, justificaria a 

diferença de preços.

Conquanto se possa cogitar de alguns traços tendenciosos 

na matéria jornalística (talvez, aqui e ali, até alguma infração ético-

profissional da jornalista), o fato é que, se bem lido e relido o conteúdo da 

indigitada edição do jornal, é possível inferir que ele traz à tona meras 

suspeitas de malversação de dinheiro público, e tais suspeitas, ainda que 

de forma extremamente precária, partiram de dados determinados (e nem o 

querelante nem os querelados impugnaram os números apresentados). 

Seria temerário, no caso concreto, dizer que foi feita, categoricamente, a 

imputação de um fato ilícito ou desabonador. Para tanto, haver-se-ia de 
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isolar determinadas palavras, dissociando-as do restante do texto, e 

adotando-se uma leitura assistemática, o que não se recomenda no âmbito 

criminal, onde vigora, dada a magnitude dos valores em jogo, o princípio "in 

dubio pro reo". Melhor deixar a cargo de outros ramos da Justiça (cível, 

eleitoral etc.), que não o penal, a apuração de eventual ilicitude a ensejar 

responsabilidade pessoal da querelada por danos materiais ou morais, pois, 

ali, os requisitos a serem verificados são bem menos rigorosos.

Na dúvida entre o "animus narrandi" e o "animus 

diffamandi", deve-se admitir a primeira hipótese, mais favorável à defesa. 

Vem a calhar:

"RECURSO DE "HABEAS CORPUS" - CRIME CONTRA A 
HONRA - PRÁTICA ATRIBUÍDA A ADVOGADO - PROTESTO 
POR ELE MANIFESTADO, EM TERMOS OBJETIVOS E 
SERENOS, CONTRA MAGISTRADO - INTANGIBILIDADE 
PROFISSIONAL DO ADVOGADO - CARÁTER RELATIVO - 
LIQUIDEZ DOS FATOS - "ANIMUS NARRANDI" - EXERCÍCIO 
LEGÍTIMO, NA ESPÉCIE, DO DIREITO DE CRÍTICA, QUE 
ASSISTE AOS ADVOGADOS EM GERAL - 
DESCARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL - AUSÊNCIA DE 
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - EXTINÇÃO DO 
PROCESSO PENAL - RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 
INVIOLABILIDADE DO ADVOGADO. - A proclamação 
constitucional da inviolabilidade do Advogado, por seus atos e 
manifestações no exercício da profissão, traduz significativa 
garantia do exercício pleno dos relevantes encargos cometidos, 
pela ordem jurídica, a esse indispensável operador do direito. A 
garantia da intangibilidade profissional do Advogado não se 
reveste, contudo, de valor absoluto, eis que a cláusula 
assecuratória dessa especial prerrogativa jurídica encontra limites 
na lei, consoante dispõe o próprio art. 133 da Constituição da 
República. A invocação da imunidade constitucional pressupõe, 
necessariamente, o exercício regular e legítimo da Advocacia. 
Essa prerrogativa jurídico-constitucional, no entanto, revela-se 
incompatível com práticas abusivas ou atentatórias à dignidade da 
profissão ou às normas ético-jurídicas que lhe regem o exercício. 
Precedentes. CRIMES CONTRA A HONRA - ELEMENTO 
SUBJETIVO DO TIPO. - A intenção dolosa constitui elemento 
subjetivo, que, implícito no tipo penal, revela-se essencial à 
configuração jurídica dos crimes contra a honra. A 
jurisprudência dos Tribunais tem ressaltado que a 
necessidade de narrar ou de criticar atua como fator de 
descaracterização do tipo subjetivo peculiar aos crimes 
contra a honra, especialmente quando a manifestação 
considerada ofensiva decorre do regular exercício, pelo 
agente, de um direito que lhe assiste e de cuja prática não 
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transparece o "pravus animus", que constitui elemento 
essencial à configuração dos delitos de calúnia, difamação 
e/ou injúria. "PERSECUTIO CRIMINIS" E AUSÊNCIA DE JUSTA 
CAUSA. - A ausência de justa causa, quando líquidos os fatos 
(RTJ 165/877-878 - RTJ 168/853 - RTJ 168/863-865, v.g.), expõe-
se, mesmo em sede de "habeas corpus", ao controle jurisdicional, 
pois não se dá, ao órgão da acusação penal - trate-se do 
Ministério Público ou de mero particular no exercício da querela 
privada -, o poder de deduzir imputação criminal de modo 
arbitrário, notadamente quando apoiada em fatos destituídos de 
tipicidade penal. Precedentes."
(STF - RHC 81750/SP - 2ªT. - Rel. Min. Celso de Mello - j. 
12/11/2002);

"HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A HONRA - PRÁTICA 
ATRIBUÍDA A ALUNOS DE FACULDADE DE DIREITO (PUC/SP) 
- RECLAMAÇÃO POR ELES OFERECIDA, EM TERMOS 
OBJETIVOS E SERENOS, CONTRA PROFESSORA 
UNIVERSITÁRIA - ANIMUS NARRANDI - 
DESCARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL - AUSÊNCIA DE 
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - PEDIDO DEFERIDO. 
CRIMES CONTRA A HONRA - ELEMENTO SUBJETIVO DO 
TIPO. - A intenção dolosa constitui elemento subjetivo, que, 
implícito no tipo penal, revela-se essencial à configuração 
jurídica dos crimes contra a honra. - A jurisprudência dos 
Tribunais tem ressaltado que a necessidade de narrar ou de 
criticar atua como fator de descaracterização do tipo 
subjetivo peculiar aos crimes contra a honra, especialmente 
quando a manifestação considerada ofensiva decorre do 
regular exercício, pelo agente, de um direito que lhe assiste 
(direito de petição) e de cuja prática não transparece o 
pravus animus, que constitui elemento essencial à 
positivação dos delitos de calúnia, difamação e/ou injúria. 
PERSECUTIO CRIMINIS - JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA. - A 
ausência de justa causa deve constituir objeto de rígido controle 
por parte dos Tribunais e juízes, pois, ao órgão da acusação 
penal - trate-se do Ministério Público ou de mero particular no 
exercício da querela privada -, não se dá o poder de deduzir 
imputação criminal de modo arbitrário. Precedentes. O exame 
desse requisito essencial à válida instauração da persecutio 
criminis, desde que inexistente qualquer situação de iliquidez ou 
de dúvida objetiva em torno dos fatos debatidos, pode efetivar-se 
no âmbito estreito da ação de habeas corpus."
(STF - HC 72062/SP - 1ª T. - Rel. Min. Celso de Mello - j. 
14/11/1995);

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. CALÚNIA. SUPOSTAS OFENSAS IMPUTADAS A 
MAGISTRADO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO E 
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE 
DEMONSTREM A INTENÇÃO DE OFENDER. ANIMUS 
CRITICANDI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 
I - A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, bem 
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como desta eg. Corte, há muito já se firmaram no sentido de que 
o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é 
medida excepcional, que somente deve ser adotada quando 
houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da 
incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência 
de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
II - Esta col. Quinta Turma, em recente julgado, entendeu que 
nos "casos em que a inexistência da intenção específica de 
ofender a honra alheia é flagrante, admite-se, 
excepcionalmente, em sede de habeas corpus, a análise da 
presença do dolo específico exigido para a caracterização 
dos crimes contra a honra" (RHC 40.371/RJ, Quinta Turma, 
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/8/2014). 
III - No caso dos autos, em que se alega a ausência de justa 
causa para a ação penal, a denúncia considerou que a recorrente 
"infringiu, por duas vezes em continuidade delitiva, o disposto no 
artigo 138, caput, c/c artigo 141, II, ambos do Código Penal", uma 
vez que "na qualidade de advogada atuando em causa própria, 
protocolizou duas petições, a primeira denominada 'EXCEÇÃO 
DE SUSPEIÇÃO' (f1. 16) e a segunda 'RECURSO INOMINADO' 
(fl. 16), ambas referentes aos Autos SAJ/PG n. 075. 12.007937-7, 
documentos em que inseriu texto onde falsamente imputa ao 
ofendido, Juiz de Direito Edir Josias Silveira Beck, a prolação de 
sentença contrária à Lei, por 'parcialidade' (fls. 18 e 32) e 
supressão de 'fase probatória' (fis. 18 e 32), tudo para satisfação 
de interesse ou sentimento pessoal do ofendido, consistente em 
'intuito vingativo em razão de pedido de providências [pela 
denunciada] junto a Corregedoria Geral de Justiça' (fls. 18 e 32), 
fato imputado que o artigo 319 do CP define como sendo o crime 
de 'Prevaricação'" (fls. 32-33, e-STJ).
IV - É jurisprudência firme desta eg. Corte Superior de Justiça 
que "Nos crimes contra a honra, além do dolo, deve estar 
presente um especial fim de agir, consubstanciado no 
animus injuriandi vel diffamandi, consistente no ânimo de 
denegrir, ofender a honra do indivíduo [...] (HC 103.344/AL, 
Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 
22/6/2009).
V - Na denúncia oferecida não há elementos que evidenciem a 
intenção de ofender a vítima. Nesse caso, afigura-se a atipicidade 
da conduta com a conseqüente falta de justa causa para a ação 
penal. 
VI - Na espécie, ainda que se reconheça a existência de 
críticas (animus criticandi) à atividade desenvolvida pelo 
magistrado, não se pode perder de perspectiva a orientação 
desta eg. Corte de que a prática do delito de calúnia 
pressupõe a existência de um objetivo próprio, qual seja, a 
intenção de ferir a honra alheia (animus diffamandi vel 
injuriandi). "A denúncia deve estampar a existência de dolo 
específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, 
sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de 
caçoar (animus jocandi), de narrar (animus narrandi), de defender 
(animus defendendi), de informar ou aconselhar (animus 
consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de corrigir (animus 
corrigendi) exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta 
a tipicidade desses crimes" (HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. 
Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012).
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VII - O Ministério Público Federal, ao opinar no caso, manifestou-
se pelo provimento do recurso, ante a "atipicidade da conduta 
imputada à paciente", uma vez que que a ação penal carece de 
justa causa, "não sendo possível concluir que a paciente tenha 
agido com o dolo de ofender a vítima. Ao contrário, fundamentou 
o pedido de suspeição do juiz, por entender que este havia sido 
parcial em seu julgamento" (fl. 244, e-STJ). Recurso ordinário 
provido para trancar a ação penal."
(STJ - RHC 56482/SC - 5ª T. - Rel. Min. Felix Fischer - j. 
05/05/2015);

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME 
POR CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. FATOS NOTICIADOS POR 
OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. NOTÓRIO ANIMUS 
NARRANDI. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA 
ABSOLUTÓRIA. REVERSÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO. 
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 07 DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA POR 
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO.
1. O acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, ao 
considerar inexistente o crime de injúria ou difamação, 
quando a notícia jornalística produzida pelo Querelado não 
tinha a intenção de caluniar ou difamar o Querelante ou 
imputar-lhe qualquer fato criminoso ou ofensivo à sua honra, 
mas apenas informar os fatos (animus narrandi), alinhou-se 
com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de 
Justiça.
2. Desse modo, para infirmar tais fundamentos, de forma a afastar 
a absolvição declarada pelo Tribunal de origem e verificar 
eventual existência de dolo específico do Querelado, é necessário 
o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é 
inviável no âmbito desta Corte Superior de Justiça, em obediência 
à Súmula n.º 07 desta Corte.
3. Decisão agravada que se mantém pelos seus próprios 
fundamentos.
4. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no AREsp 144279/DF - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz 
- j. 19/08/2014);

"HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR CALÚNIA E DIFAMAÇÃO 
CONTRA JUIZ DE DIREITO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. NARRAÇÃO DE FATOS EM PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PERANTE O CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA. NOTÓRIO ANIMUS NARRANDI. 
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA 
CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A 
PERSECUÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA REJEITADA. ORDEM 
DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 
1. No caso, o Paciente, Juiz de Direito, em declarações 
manifestadas em procedimentos instaurados perante o Conselho 
Nacional de Justiça, limitou-se a descrever fatos, com o nítido 
propósito de informar possíveis irregularidades nos atos 
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administrativos que determinaram sua remoção para comarcas 
muito distantes daquela em que atuava. Assim, a conduta do 
Denunciado não viola a honra das supostas vítimas, nem lhes 
atribui fato específico definido como crime. 
2. A denúncia deve estampar a existência de dolo específico 
necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob 
pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de 
caçoar (animus jocandi), de narrar (animus narrandi), de 
defender (animus defendendi), de informar ou aconselhar 
(animus consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de 
corrigir (animus corrigendi) exclui o elemento subjetivo e, por 
conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes.
3. A denúncia em análise não traz consigo a demonstração do 
elemento volitivo ínsito à conduta criminosa, ou seja, a inicial 
acusatória não evidencia a existência de dolo específico 
necessário à configuração dos crimes contra a honra, razão pela 
qual resta ausente a justa causa para o prosseguimento da 
persecução criminal. 
4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o 
trancamento da ação penal n.º 23020/2010 instaurada contra o 
Paciente."
(STJ - HC 234134/MT - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 
06/11/2012);

"HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. PROMOTORES 
DE JUSTIÇA CONTRA MAGISTRADO. QUEIXA QUE IMPUTA 
CRIMES EM TESE. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE 
MATERIALIDADE. DOLO ESPECÍFICO. ALEGADA AUSÊNCIA. 
INVIABILIDADE DE EXAME APROFUNDADO NA VIA ELEITA. 
IMUNIDADE FUNCIONAL E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 
PRESENÇA, A PRINCÍPIO, DO PROPÓSITO DE OFENDER. 
EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE 
QUAISQUER DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DE 
REJEIÇÃO LIMINAR DA INICIAL. JUSTA CAUSA PARA A 
DEFLAGRAÇÃO E CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA 
DEMONSTRADAS. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL INVIÁVEL EM RELAÇÃO 
AOS DOIS PRIMEIROS PACIENTES.
1. A teor do entendimento pacificado desta Corte, o trancamento 
da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, 
que só é admissível quando emerge dos autos, de forma 
inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta, a 
ilegitimidade da parte ou alguma causa de extinção da 
punibilidade. Precedentes deste STJ. 
2. A alegação de ausência de dolo específico, exigido para a 
configuração dos crimes contra a honra, não pode ser 
reconhecida em sede de habeas corpus, salvo quando evidente, 
pois é flagrante a impropriedade do writ para tal tipo de análise, 
por ensejar o incabível cotejo aprofundado do material cognitivo. 
3. Não há como se acolher, em sede de remédio constitucional, a 
tese de que a conduta criminosa atribuída aos promotores de 
justiça seria lícita, pois amparada pela liberdade de expressão 
constitucionalmente garantida e pela imunidade funcional 
(excludente de ilicitude) prevista no art. 142, III, do Código Penal, 
e ainda em razão da prerrogativa disposta no art. 41, V, da Lei 
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8.625/93, que protegem, respectivamente, o funcionário público e 
o membro do Ministério Público em suas manifestações 
externadas no exercício de seus deveres legais, pois apontada a 
presença, a princípio, do propósito de ofender a honra do 
magistrado querelante.
4. Não preenchidas quaisquer das hipóteses do antigo art. 43 do 
CPP, atual art. 395 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 
11.719/08, e estando a queixa alicerçada em elementos idôneos 
de convencimento quanto à presença de indícios da autoria e da 
materialidade, descrevendo crimes em tese, não há ilegalidade no 
recebimento da acusação pela Corte originária, sendo indevido o 
trancamento da ação penal em relação aos membros do 
Ministério Público. 
QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. REDATOR-CHEFE DE JORNAL 
CONTRA JUIZ DE DIREITO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM 
PERIÓDICO. DOLO ESPECÍFICO. MANIFESTA AUSÊNCIA. 
ANIMUS NARRANDI. FATO ATÍPICO. JUSTA CAUSA PARA A 
DEFLAGRAÇÃO E CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL 
PRIVADA. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO 
PATENTEADO. TRANCAMENTO DEVIDO. 
1. Restando claro que o redator-chefe do jornal agiu com 
animus narrandi e não com o fim de difamar o magistrado 
objeto das críticas dos outros dois pacientes, veiculadas 
entre aspas na matéria por aquele assinada, ausente o dolo 
específico necessário à caracterização do crime de 
difamação em questão e, via de consequência, atípica a 
conduta que lhe foi imputada. 
2. Constatada a atipicidade da conduta do redator-chefe, sem 
necessidade de profunda incursão no acervo fático-probatório da 
causa, tem-se como configurada uma das excepcionalíssimas 
hipóteses de trancamento da ação penal pela via do habeas 
corpus (arts. 395, III, c/c 648, I, do CPP).
3. Ordem parcialmente concedida tão-somente para, com 
fundamento no art. 395, III, do CPP, trancar a ação penal em 
relação a MANOEL WALMIR BOTELHO."
(STJ - HC 157385/PA - 5ª T. - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 
06/12/2011);

"AÇÃO PENAL - CRIME CONTRA A HONRA - QUEIXA-CRIME  - 
EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO E DAS SUAS 
CIRCUNSTÂNCIAS - AUSÊNCIA -  ANIMUS NARRANDI - JUSTA 
CAUSA - NÃO-CARACTERIZAÇÃO - QUEIXA-CRIME 
REJEITADA.
1. Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a 
queixa-crime deve conter a exposição do fato criminoso, com 
todas as suas circunstâncias.
2. A falta de justa causa para o exercício da ação penal 
implica na rejeição da queixa-crime (art. 395, inciso III, do 
Código de Processo Penal). Verificado apenas o animus 
narrandi, ou seja, a intenção de narrar ou relatar um fato, na 
conduta dos querelados, inviabiliza-se a persecução penal.
3. Queixa-crime rejeitada."
(STJ - APn 616/DF - Corte Especial - Rel. Min. Massami Uyeda - 
j. 15/06/2011);
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"QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO (ART. 139, CP). ELEMENTOS 
OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TIPO. AUSÊNCIA NA 
ESPÉCIE. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA AÇÃO 
PENAL (ART. 6º DA LEI 8.038/90).
1. O art. 41 do CPP exige, para o exercício do direito de ação 
penal, que a denúncia ou queixa contenha "a exposição do fato 
criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do 
acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 
classificação do crime e, quando necessário, o rol das 
testemunhas".
2. "In casu", o querelante vislumbra a incidência do tipo do art. 
139 do CP ("difamação") neste trecho de decisões do querelado, 
Desembargador do TJMS: "Observa-se que sempre que 
determinado magistrado emite decisão em desfavor do excipiente, 
automaticamente é apontado como suspeito para atuar nos feitos 
em que tenha interesse, utilizando a exceção como sucedâneo do 
recurso". 
3. A doutrina pátria leciona: "Para que se possa admitir como 
configurada a difamação, tal como penalmente considerada, 
é necessário que se explique o prejuízo moral que dela 
redundou; não basta retirar um dito qualquer de uma frase: é 
mister que seja acompanhado de circunlóquios, como 
esclarecem doutrina e jurisprudência. Não há 'animus 
diffamandi' na conduta de quem se limita a analisar e 
argumentar sobre dados, fatos, elementos, circunstâncias, 
sempre de forma impessoal, sem personalizar a 
interpretação. Na verdade, postura comportamental como 
essa não traduz intenção de ofender (...)" (Cezar Roberto 
Bitencourt, "Tratado de Direito Penal", Parte Especial, vol. 2, 
8ª ed., São Paulo, Saraiva, 2008, pp. 304-305).
4. Os elementos subjetivos que integram o tipo da difamação 
excluem o denominado "animus narrandi". Sob esse ângulo, 
já asseverava Nelson Hungria: "Pode-se, então, definir o dolo 
específico do crime contra a honra como sendo a 
consciência e a vontade de ofender a honra alheia 
(reputação, dignidade ou decoro), mediante a linguagem 
falada, mímica ou escrita. Ê indispensável a vontade de 
injuriar ou difamar, a vontade referida ao 'eventus sceleris', 
que é no caso, a ofensa à honra" ("Comentários ao Código 
Penal", volume VI, 5ª ed.: Rio de Janeiro, Forense, 1982, p. 
53). 
5. A Corte Especial tem assentado que: "PENAL. DENÚNCIA. 
JUIZ DO TRABALHO. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. 
REJEIÇÃO. 1. O Código de Processo Penal, como é plenamente 
conhecido, determina em seu art. 41, que 'a denúncia ou queixa 
conterá a exposição do fato criminoso, como todas as suas 
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos 
pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, 
quando necessário, o rol das testemunhas'. Impõe, por outro 
ângulo, o art. 43 do CPP, que a denúncia será rejeitada quando o 
fato narrado evidentemente não constituir crime. Esses dois 
dispositivos garantem a aplicação do primado democrático de que 
ninguém será chamado a responder por ação penal por fato que, 
de modo claro, seja reconhecido como não-criminoso. As regras 
processuais em jogo constituem garantia do respeito à dignidade 
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humana em harmonia com os comandos informativos do devido 
processo legal. Está consagrado na doutrina e na jurisprudência 
que a denúncia deve se apresentar constituída de elementos  que 
denotem a sua regularidade formal, expressando não só 
viabilidade da relação processual, mas, também, possibilidade do 
exercício do direito de ação, isto é, com a descrição de fatos 
ocorridos que, em tese, amoldam-se a qualquer tipo penal. 
Consagra-se, na contemporânea ciência processual penal, que a 
denúncia é uma seríssima proposta de acusação contra o 
cidadão, baseado em fatos prováveis. Essas características que a 
compõem exigem, conseqüentemente, que, para o seu 
recebimento, tornem-se exigíveis, de modo absoluto, as 
condições previstas no art. 41 do Código de Processo Penal. O 
seu recebimento só se impõe quando narra fato que permite 
adequação penal típica. Caso contrário, prevalece a necessidade 
de sua rejeição. A denúncia, tem afirmado a doutrina e a 
jurisprudência, afirmou o Min. Orozimbo Nonato (RF 150/393), 
'não pode ser o resultado de vontade pessoal e arbitrária do 
acusador. O Ministério Público, para validamente formular a 
denúncia penal, deve ter por suporte uma necessária base 
empírica, a fim de que o exercício desse grave dever-poder não 
se transforma em um instrumento de injusta persecução estatal. O 
ajuizamento da ação penal condenatória supõe a existência de 
justa causa, que se tem por inocorrente quando o comportamento 
atribuído ao réu, nem mesmo em tese constitui crime, ou quando, 
configurado uma infração penal, resulta de pura criação mental da 
acusação'. Constitui fortalecimento ao Estado de Direito e 
consagração do princípio da dignidade humana a afirmação do 
Min. Celso de Mello (HC nº 70.763-7/DF, 1ª T, DJU de 23.9.94, p. 
25.328) no sentido de que 'o processo penal do tipo acusatório 
repele, por ofensiva à garantia de defesa, quaisquer imputações 
que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas 
ou ambíguas. Existe, na perspectiva dos princípios constitucionais 
que regem o processo penal, em nexo de indiscutível vinculação 
entre a obrigação estatal de oferecer acusação formalmente 
precisa e juridicamente apta e o direito individual de que dispõe o 
acusado à ampla defesa'. Em um Estado de Direito não se há de 
prestigiar denúncia que não contenha exposição de "fato delituoso 
em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias" (Min. 
Celso de Mello, HC nº 73.271-2-SP, DJU de 4.10.96). (...) 6. 
Denúncia que se rejeita por não descrever conduta que possa 
ser, mesmo em tese, considerada criminosa. (APn nº 418/MT, 
Corte Especial, Rel. Min. José Delgado, DJ 03.04.2006)"
6. Deveras, o Ministério Público opinou, verbis: "... ao analisar os 
autos do processo em epígrafe, verifica-se que não há o 
pressuposto da justa causa para a persecução penal contra o 
Querelado. A consumação do delito imputado exige um elemento 
subjetivo correspondente à vontade específica de macular a 
imagem de alguém (animus diffamandi), o que não foi evidenciado 
na narrativa dos fatos. Assim sendo, não se vislumbra na hipótese 
o elemento subjetivo do injusto, qual seja, o dolo específico 
consistente na vontade livre e consciente de ofender a honra 
objetiva e subjetiva de L.E.A.B. O Desembargador S.S.P. 
esclareceu, conforme o entendimento exposto na decisão citada, 
que o próprio Querelante dá causa à suposta suspeição dos 
magistrados do Estado do Mato Grosso do Sul, uma vez que 
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formula representação no Conselho Nacional de Justiça quando 
um magistrado decide de forma contrária aos seus interesses (...). 
Note-se que, na espécie, não há o emprego de expressão 
ofensiva. Não se vislumbra, portanto, que o Querelado tivesse a 
vontade específica de atingir a honra subjetiva e objetiva da 
Querelante, mas, antes, de fundamentar a decisão de sua lavra. 
Assim, o cenário fático delineado nos autos denota que não houve 
o dolo específico de difamar L.E.A.B. (...) Desse modo, conclui-se 
que as expressões utilizadas na decisão do Querelado não 
alcançam o patamar da relevância penal, não se configurando o 
crime imputado, notadamente em virtude da ausência do animus 
diffamandi vel injuriandi. Ante o exposto, manifesta-se o 
Procurador-Geral da República pela rejeição da queixa-crime".
7. Queixa-crime rejeitada por ausência de justa causa (art. 6º, 
"caput", da Lei  nº 8.038/1990)."
(STJ - APn 607/MS - Corte Especial - Rel. Min. Luiz Fux - j. 
15/09/2010).

É importantíssimo ter em conta, ademais, as condições das 

partes envolvidas e a natureza do fato noticiado. De um lado, uma jornalista 

cujo ofício é, inclusive, investigar e informar fatos de interesse público; de 

outro lado, tem-se um homem público, com papel ativo em contratos 

celebrados pela Administração Pública, e que, à época, pleiteava o cargo 

de Prefeito Municipal, ao qual, efetivamente, galgou. Fora isso, o objeto da 

reportagem escrita pela querelada tinha a ver com dinheiro público e 

contratos administrativos (em nenhum momento, teceu qualquer comentário 

sobre a vida íntima ou privada do querelante).

Para todos os indivíduos, são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5º, X, da 

Constituição Federal). Contudo, não se olvida que determinadas pessoas, 

especialmente os agentes políticos, delegatários de parcela do poder 

popular, estão, em decorrência do importante "munus" público que 

exercem, sujeitos a uma exposição diferenciada quanto às suas palavras e 

aos seus atos. E isso vale ainda mais quando se trata de discutir o que é 

feito com o dinheiro público. A esse propósito, preleciona Alexandre de 

Moraes:
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"Os direito à intimidade e à própria imagem formam a proteção 
constitucional à vida privada, salvaguardando um espaço íntimo 
intransponível por intromissões ilícitas externas. [...]
Por outro lado, essa proteção constitucional em relação àqueles 
que exercem atividade política ou ainda em relação aos artistas 
em geral deve ser interpretada de uma forma mais restrita, 
havendo necessidade de uma maior tolerância ao se interpretar o 
ferimento das inviolabilidades à honra, à intimidade, à vida privada 
e à imagem, pois os primeiros estão sujeitos a uma forma 
especial de fiscalização pelo povo e pela mídia, enquanto o 
próprio exercício da atividade profissional dos segundos exige 
maior e constante exposição à mídia. Essa necessidade de 
interpretação mais restrita, porém, não afasta a proteção 
constitucional contra ofensas desarrazoadas, desproporcionais e, 
principalmente, sem qualquer nexo causal com a atividade 
profissional realizada."

(Direito Constitucional, 22ª ed., Atlas, 2007).

Essas premissas, invariavelmente, hão de nortear a 

ponderação dos elementos dos crimes de calúnia, difamação e injúria, em 

casos como o dos autos, cumprindo admitir com temperamentos os 

requisitos necessários à configuração de tais crimes, sob pena de 

comprometerem-se valores assegurados constitucionalmente, como a 

liberdade de expressão, e o dever de transparência dos atos da 

Administração Pública.

A análise dos elementos do crime deve ter em conta os 

princípios constitucionais incidentes no caso, verificando-se qual ou quais 

preponderam sobre os outros, dadas as particularidades do evento em 

julgamento, de sorte a nortear a própria interpretação dos elementos do 

crime. A liberdade de expressão e de informação é intensificada com 

relação aos atos da Administração Pública, ainda que, em alguma medida, 

isso se dê em detrimento da privacidade do agente político, vedado o 

excesso. Isso tudo recomenda particular cautela no reconhecimento da 

prática do delito de difamação sempre que supostamente correlacionado a 

atos políticos e administrativos, que, via de regra, devem ser transparentes 

e submetidos a fiscalização e questionamentos inerentes ao modelo 

democrático.
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A par disso tudo, por amor ao debate, verifica-se que, a se 

levar às últimas consequências a tese do queixoso (propósito eleitoral da 

conduta da querelada), poder-se-ia suscitar a ocorrência do crime previsto 

no art. 324, do Código Eleitoral, o que implicaria a nulidade do processo 

desde o seu nascedouro (por ausência de legitimidade "ad causam" para a 

propositura da ação penal, que haveria de ser pública incondicionada, afora 

a incompetência absoluta "ratione materiae" da Justiça comum para o 

julgamento do recurso).

De mais a mais, com relação ao querelado Reginaldo 

Jorge, tem-se que este apenas deu notícia da matéria publicada na 

imprensa, replicando-a em suas páginas na "internet" ("facebook" e "blog"). 

Não foi ele quem redigiu qualquer trecho da matéria jornalística publicada, 

tampouco existe prova de que, de algum modo, tivesse participado da 

redação do texto (inferir essa participação pelo simples fato de que ele 

tinha conhecimento da existência da versão virtual do jornal, de livre acesso 

na rede mundial de computadores, é ir longe demais). Assim, também por 

esse motivo, quanto a ele, impunha-se a absolvição dos três delitos.

Com essas considerações: a) julga-se extinta a punibilidade 

quanto ao crime de injúria, para ambos os querelados, com fundamento 

legal no art. 107, IV, primeira figura, do Código Penal; b) nega-se 

provimento ao recurso do querelante Daniel Pereira; c) dá-se provimento ao 

recurso da querelada, a fim de absolvê-la do crime de difamação, com 

fundamento legal no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É o meu Voto.

AIRTON VIEIRA
Relator

[Assinatura eletrônica]
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