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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Crimes de Calúnia, Injúria e 
Difamação de Competência do Juiz Singular nº 2071615-60.2016.8.26.0000, da 
Comarca de São Paulo, em que é querelante RODRIGO EDUARDO MARIANO, é 
querelado FERNANDA SOARES FIALDINI (JUIZ DE DIREITO).

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM A QUEIXA-CRIME, COM 
DETERMINAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO 
DIMAS MASCARETTI (Presidente sem voto), AMORIM CANTUÁRIA, FRANÇA 
CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS PETRONI, ELCIO TRUJILLO, 
ADEMIR BENEDITO, PEREIRA CALÇAS, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO 
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES 
PIZA, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO 
SARTORELLI, CARLOS BUENO, TRISTÃO RIBEIRO, NEVES AMORIM, 
BORELLI THOMAZ, JOÃO NEGRINI FILHO, SÉRGIO RUI, SALLES ROSSI E 
RICARDO ANAFE.

São Paulo, 8 de junho de 2016. 

Alvaro Passos
RELATOR
Assinatura Eletrônica
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Voto nº 27296/TJ – Rel. ÁLVARO PASSOS – ÓRGÃO ESPECIAL 

Querelante: RODRIGO EDUARDO MARIANO

Querelada: FERNANDA SOARES FIALDINI (Juíza de Direito)  

Comarca: São Paulo  Foro Regional de Santo Amaro  13ª Vara Cível

EMENTA

QUEIXA-CRIME  Oferecimento contra magistrada 

por suposta prática de injúria e difamação em 

conteúdo de sentença proferida em ação 

indenizatória movida pelo querelante  Ausência de 

justa causa para instauração de ação penal privada 

 Fundamentação adotada para afastar o pedido de 

indenização por danos morais em consonância com 

pacífico entendimento jurisprudencial  Inexistência 

de dolo específico necessário à tipificação dos crimes 

contra a honra  Rejeição  Necessidade  

Aplicação do art. 395, III do Código de Processo 

Penal  Queixa rejeitada, com recomendação.

 

Vistos.

Trata-se de queixa crime apresentada pelo 

querelante Rodrigo Eduardo Mariano contra a querelada Fernanda Soares 

Fialdini, Juíza de Direito da 13ª Vara Cível do Foro Regional de Santo 

Amaro, nesta Capital, sob o fundamento de ter sido ofendido em sua honra 

com a inserção, quando do julgamento do processo nº 1057932-

98.2015.8.26.0002, da menção de que “o nome do autor já estava bastante 

maculado para que essas últimas anotações dessem causa a qualquer 
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prejuízo moral”. Argumenta o querelante ter sido exposto de forma indevida 

e sua imagem denegrida ante o caráter público da sentença, que, uma vez 

publicada, fez com que “toda a sociedade” tomasse dela conhecimento. 

Pede, pois, a condenação da querelada nas penas dos art. 139 e 140 c/c 

art. 141, III e art. 170, todos do Código Penal.

Por fim, sustenta, ainda, o querelante, 

violação ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei Orgânica da 

Magistratura e invoca os preceito protetivos da honra contidos na 

Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de São José da 

Costa Rica) e Constituição Federal.

Após manifestação da douta Procuradoria 

Geral de Justiça, pugnando pela notificação da querelada, vieram os autos 

conclusos.

É o relatório.

A ação penal não deve sequer ser 

instaurada, porquanto não se vislumbra, de plano, justa causa para tanto.

Por primeiro, consigne-se que as 

considerações acerca de negativações anteriores não se dirigiram ao 

advogado no exercício de sua profissão enquanto atuando nos autos na 

defesa de algum constituinte, mas sim com relação ao autor da ação 

enquanto parte e consumidor. Destarte, não há que se invocar violação ao 

Estatuto da OAB e LOM com relação ao tratamento merecido pelos 

advogados no exercício de sua profissão.

No mais, carece a inicial da demonstração 

convincente do intento da querelada em ofender, macular a honra do 

querelante, expondo-o indevidamente perante a sociedade.
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Tendo o ora querelante ajuizado ação 

pretendendo, entre outras, indenização decorrente da negativação de seu 

nome, reputada por ele indevida, competia à magistrada, ao julgar o feito e 

afastar a pretensão esposada pelo então autor, apresentar os fundamentos 

da sua decisão. Para tanto, recorreu ao entendimento jurisprudencial 

pacificado na súmula 385 do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual se lê: 

Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Ainda que não tenha feito referência 

expressa à referida súmula, ao afastar a indenização diante de negativações 

anteriores, a douta magistrada decidiu em perfeita harmonia com os 

entendimentos consolidados nesta Augusta Corte e no Colendo STJ.

A propósito, outra não tem sido a 

fundamentação utilizada, em casos análogos, para afastar o pedido de 

indenização por danos morais quando o postulante apresenta inscrição 

anterior no cadastro de devedores:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O nome da apelada já se 

encontrava maculado por outros apontamentos não impugnados. Reparação 

indenizatória. Impossibilidade. Inteligência da Súmula 385 do C.STJ. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Relatora: Rosangela Telles; 

Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; 

Data do julgamento: 05/04/2016; Data de registro: 06/04/2016)

APELAÇÃO CÍVEL  Ação declaratória c.c. 
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indenização por danos morais  Negativação indevida   Revelia   Débito 

declarado inexigível   Dano moral, porém, não verificado, tendo em vista a 

existência de outras anotações concomitantes desabonadoras   Aplicação 

da Súmula 385 do STJ   Sentença de parcial procedência mantida   

Recurso não provido. (Relator: José Carlos Ferreira Alves; Comarca: São 

Vicente; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

27/10/2015; Data de registro: 28/10/2015)

As decisões judiciais devem ser sempre 

fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX da CF e art. 11, caput, do 

CPC/2015). Portanto, para afastar a indenização pretendida não cabia à 

magistrada sentenciante outra alternativa que não fazer referência às 

negativações anteriores, não demonstrando tal conduta qualquer intenção 

de denegrir, ofender ou macular a honra do querelante. O mesmo se diga 

com relação à publicação da sentença, ante a publicidade dos atos 

processuais consagrada no art. 155 do antigo CPC e no já citado art. 11 do 

atual.

Ausente dolo específico na conduta 

imputada, não há se que falar em justa causa para a ação penal. Neste 

sentido, confira-se:

EMENTA. Habeas Corpus. Difamação e 

injúria qualificadas. Queixa-Crime. Nulidade. Competência. Turma Recursal. 

Trancamento da ação penal. Ausência de dolo específico. Atipicidade - 

Somadas as penas previstas para os delitos em questão, mesmo 

considerado aumento de pena decorrente das qualificadoras, não 

ultrapassado o patamar previsto na Lei 9.099/95, a competência é da 1ª 

Turma Recursal. Afastada a alegada incompetência. Evidenciada ausência 

de propósito de ofender, não há justa causa para o prosseguimento da 

queixa-crime. Não constitui crime contra a honra notícia radiofônica, que 
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informa envolvimento em feito, em que se apura improbidade administrativa, 

ainda que utilizadas expressões contundentes, no mínimo, precipitadas, 

posto que em pleno curso a apuração dos fatos. Antes de tudo, perde-se a 

oportunidade de trazer à população informes mais detalhados a respeito dos 

fatos, objeto da notícia, optando por tachar com rótulo pré-concebido, fatos 

que o próprio jornalista, ora paciente, reconhece, em fase de tramitação 

perante a Justiça. Talvez a vigência da garantia constitucional da presunção 

de inocência, que não impede o direito de informar, ainda não tenha sido 

incorporada pela mídia brasileira. Muitas vezes, a busca de melhores índices 

de audiência acaba por prevalecer. Matéria jornalística que se limitou ao 

âmbito do cargo de administrador público. Ordem concedida para trancar 

a queixa-crime, em face da ausência de justa causa. (Habeas Corpus n. 

2013497-91.2016.8.26.0000 - São Paulo  Relatora Desª Angélica de 

Almeida)

Desta feita, carece justa causa ao querelante 

para intentar ação penal em face da querelada, razão pela qual a queixa 

crime deve ser desde logo rejeitada.

Diante do teor da peça inaugural, e 

imputação criminal inconsistente, recomendável o encaminhamento de 

cópias da presente queixa crime ao Ministério Público, bem como à 

querelada, para as providências que, eventualmente, entenderem 

pertinentes.

Ante o exposto, rejeita-se a queixa-crime, 

nos termos do art. 395, III do Código de Processo Penal, com 

recomendação.

ÁLVARO PASSOS
         Relator
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