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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação nº 0102224-51.2009.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em 

que é apelante/apelado/querelante WALTER TORRE JUNIOR, é 

apelado/apelante/querelado PAULO CEZAR DE ANDRADE PRADO.

ACORDAM, em 2ª Câmara Criminal 

Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo do querelante Walter Torre 

Junior e, acolhendo uma das preliminares suscitadas por Paulo Cezar de 

Andrade Prado, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, 

para julgar extinta a sua punibilidade em relação aos crimes de injúria e 

difamação, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1º, 

todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito da 

apelação, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus 

próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da 

Relatora, que integra este v. Acórdão.

O julgamento teve a participação dos 

Excelentíssimos Desembargadores FRANCISCO ORLANDO (Presidente) e 

ALEX ZILENOVSKI.

São Paulo, 14 de junho de 2016.

CLAUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI

RELATORA
Assinatura Eletrônica

(art. 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006)
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Voto: 11184  CFF/C/D

Apelação: 0102224-51.2009.8.26.0050

Comarca: São Paulo

Vara: 23ª Vara Criminal

Processo: numeração única

Apelantes/Apelados:
Walter Torre Junior
Paulo Cezar de Andrade Prado

Crimes contra a honra  Difamação, injúria e 
calúnia  Recursos do querelante e do 
querelado  Prescrição da pretensão punitiva 
em relação aos delitos de difamação e injúria 

 Lapsos prescribentes decorridos, seja entre 
a data dos fatos a do recebimento da queixa-
crime, seja entre a data da publicação da 
sentença condenatória e o presente momento 

 Reconhecimento, com prejuízo da análise 
do mérito do recurso da parte querelada  
Extinção da punibilidade estatal decretada  
Absolvição em relação ao crime de calúnia  
Reversão  Impossibilidade  Insinuações 
genéricas e imprecisas do querelado que não 
se amoldam às elementares do tipo penal 
incriminador  Decreto absolutório mantido 

 Recurso do querelante desprovido e Apelo 
do querelado parcialmente provido.

Vistos...

Ao relatório da respeitável sentença, 

que ora se adota, acrescenta-se que Paulo Cezar de Andrade Prado foi 

absolvido da imputação de ter infringido o disposto no artigo 138, do 

Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de 
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Processo Penal, e condenado, por incurso nos artigos 139 e 140 c.c. o 

artigo 141, inciso III, todos do Código Penal, ao cumprimento de 08 

(oito) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 26 

(vinte e seis) dias-multa mínimos, substituídas por 36 (trinta e seis) 

dias-multa, na forma do artigo 44, do Código Penal (fls. 269/271). 

Apelam as partes.

O querelante Walter Torre Júnior 

almeja a reforma parcial da sentença, a fim de que o querelado também 

seja condenado pelo crime de calúnia, observada a majoração da pena 

pela circunstância prevista no artigo 141, inciso III, e na forma do 

artigo 71, ambos do Código Penal (fls. 426/430).

O querelado Paulo Cezar de Andrade 

Prado, por seu turno, argui, preliminarmente, (a) a decadência do 

direito de queixa em relação ao crime de difamação; (b) a ocorrência 

de bis in idem no tocante às condenações pelos crimes de difamação e 

injúria; (c) o reconhecimento da perempção da ação penal, com 

fundamento no artigo 60, inciso III, do Código de Processo Penal, com a 

consequente extinção da punibilidade e (d) a prescrição da pretensão 

punitiva dos crimes de difamação e injúria. No mérito, busca a 

absolvição, sob a tese de ausência de dolo (fls. 471/477).

Os recursos foram contrariados (fls. 
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480/485 e 495/502), contando os autos com manifestação do 

Ministério Público (fls. 513/516) e com parecer da douta Procuradoria-

Geral de Justiça pelo reconhecimento da prescrição retroativa em 

relação aos crimes de difamação e injúria, da decadência em relação 

aos crimes ocorridos antes de 18 de junho de 2009 e, quanto ao mérito, 

pelo desprovimento do reclamo das partes (fls. 521/524).

É o relatório.

Decreta-se a prescrição da pretensão 

punitiva estatal em relação aos crimes de difamação e injúria, restando 

prejudicado o exame do mérito do recurso interposto por Paulo Cezar 

de Andrade Prado.

É que seja entre a data dos fatos 

referentes aos crimes ocorridos entre 30.08.2008 e 21.05.09 e a do 

recebimento da queixa-crime (21.06.2011  fls. 190/191), seja entre a 

data da publicação da respeitável sentença condenatória (27.06.2012  

fls. 409) e o presente momento, transcorreu interregno temporal 

superior a dois anos.

Consigne-se, desde logo, que o recurso 

interposto pelo querelante não tem o condão de infirmar a contagem 

dos lapsos prescricionais na forma aqui analisados, na medida em que 

conquanto se pretendesse o reconhecimento da continuidade delitiva 
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entre as condutas imputadas, o fato é que a extinção da punibilidade 

incide isoladamente sobre a pena de cada crime, a teor do disposto no 

artigo 119, do Código Penal.

Assim, observando-se a pena privativa 

de liberdade concretamente fixada (08 meses) e, ainda, que as 

modificações da Lei nº 12.234, de 05 de maio de 2010, não se aplicam 

aos fatos (datados de 2008 e 2009), operou-se tanto a prescrição da 

pretensão punitiva retroativa, quanto a subsequente.

Por conseguinte, passa-se à análise do 

recurso interposto pela parte querelante, o qual se volta contra a 

absolvição do querelado da imputação da prática do crime tipificado no 

artigo 138 c.c. o artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal.

O querelante argumenta que o crime 

de calúnia implementou-se, uma vez que, aos 07 de abril de 2009, o 

querelado acusou-lhe de portar conduta que em tese tipificaria crime 

previsto no artigo 90, da Lei nº 8.666/93, ao veicular em seu blog  -   

“Blog do Paulinho” - a seguinte afirmação: “Com trânsito fácil no PT, 

Walter Torre teria se acertado com Dilma”.

Da análise da prova coligida para 

sustentar o crime de calúnia (fls. 21/22), infere-se que as afirmações 

externadas pelo querelado são alusivas ao procedimento licitatório 
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voltado à construção do primeiro “dique seco” do país, no qual, a 

empresa Estaleiro Rio Grande logrou-se oficialmente vencedora, tendo 

suas ações sido adquiridas, logo após o certame, pela empresa 

"WTorre", a qual acabou se tornando acionista majoritária e 

responsável pelas obras.

Contudo, como bem assinalado pelo 

ilustre sentenciante, “...sucede que de tais afirmativas não se extrai, 

de forma inequívoca, a capitulação de crime certo e definido na 

legislação repressiva” (fls. 407).

É que, a teor do disposto no artigo 138, 

caput, do Código Penal, para a configuração do crime de calúnia, é 

preciso que o agente impute falsamente fato determinado e definido de 

forma expressa como crime, o que impõe a particularização do fato 

criminoso em todos os seus elementos, não bastando, pois, a simples 

menção à denominação legal do tipo, tampouco a mera referência a 

expressões genéricas ou a fatos indeterminados.

José Henrique Pierangeli, tratando da 

questão, preleciona que “o tipo objetivo reclama a coexistência de 

três elementos: a)  imputação da prática de um fato determinado, 

ou seja concreto, específico (RT 650/328, 777/632, 791/696). Faz-se 

indispensável que o agente, de modo expresso, precise o fato e as 

circunstâncias em que ele se deu, mas não se exige que as 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª CÂMARA CRIMINAL EXTRAORDINÁRIA

__________________________________________________________________________________________________________

Apelação nº 0102224-51.2009.8.26.0050 - pág. 7/9

pormenorize, ou seja, que se faça necessária descrição 

pormenorizada, sendo suficiente 'uma síntese lógica, inteligível, ou 

compreensível por todos' (Stoppato). A atribuição de generalidades 

ou circunstâncias de fato suscetíveis de interpretações díspares não 

configura delito de calúnia, pelo que sequer irão compor a queixa-

crime.” (in “Código Penal comentado artigo por artigo”, Ed. Verbatim, 

1ª edição, 2013, pág. 363).

Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. 

Fabbrini, com o mesmo entendimento, ressaltam que “pratica o crime 

quem imputa, atribui a alguém, a prática de crime, ou seja, é 

afirmar, falsamente, que o sujeito passivo praticou determinado 

delito. É necessário, portanto, para a configuração da calúnia, que a 

imputação verse sobre fato determinado, concreto, específico, 

embora não se exija que o sujeito ativo descreva suas 

circunstâncias, suas minúcias, seus pormenores.” (in “Código Penal 

Interpretado”, Ed. Atlas, 9ª Edição, 2015, pág. 919).

Referido entendimento doutrinário 

possui amplo respaldo jurisprudencial:

“[...] 3. A imputação do crime de calúnia exige, para a sua 

legalidade, a particularização do fato criminoso em todos os 

seus elementos, não bastando a alusão a 'nomen juris' ou a 

expressões genéricas. 4. Ordem concedida.” (STJ, 6ª Turma, 

HC nº 56.795/PE, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 

06.02.2007)
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“Habeas Corpus. Ataque a V. Acórdão do Colégio Recursal que 

denegou ordem de habeas corpus que buscava trancar 

procedimento pré-processual em trâmite perante o 

JECRIM. Calúnia. Acusação, via e-mail endereçado a grupo de 

destinatários, de que o querelado mencionou que o 

querelante estaria fazendo "negócios pouco honestos". 

Queixa-crime sem descrição de fato determinado. Imputação 

imprecisa, vaga e indefinida que não caracteriza o "fato", 

elemento do tipo penal incriminador. Conduta narrada que 

não se amolda ao tipo penal - Ausência de justa causa. 

Parecer favorável da d. PGJ Ordem concedida.” (TJSP, 16ª 

Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus nº 

2090633-38.2014.8.26.0000, Rel. Des. Newton Neves, DJ 

05.08.2014)

No caso concreto, malgrado o 

querelado tenha sugestionado conduta aviltante ou desabonadora 

relacionada ao querelante, não se dessume das relatadas declarações a 

hipótese subsumida ao tipo penal incriminador indicado na queixa-

crime (artigo 90, da Lei de Licitações), máxime se se observar que 

sequer inexistiu imputação de qualquer das elementares do aludido 

delito. 

Com efeito, ao mencionar que “Walter 

Torre teria se ajustado com Dilma”, ainda que remissiva a determinado 

certame licitatório, o querelado, a rigor técnico, não imputa a conduta 

criminosa tipificada no artigo 90, da Lei nº 8.666/93, até pela 

utilização, mas não só por ela, do tempo verbal (“teria se ajustado”), 

descaracterizando, portanto, o elemento normativo exigido pelo crime 

de calúnia.
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Nesse contexto todo, recomendável era 

mesmo o decreto absolutório, como é a manutenção da exculpação do 

querelado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO 

ao apelo do querelante Walter Torre Junior e, acolhendo uma das 

preliminares suscitadas por Paulo Cezar de Andrade Prado, DOU 

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, para julgar extinta a 

sua punibilidade em relação aos crimes de injúria e difamação, nos 

termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §§ 1º e 2º, todos 

do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito da 

respectiva apelação, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada, 

por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CLAUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI

RELATORA
Assinatura Eletrônica

(art. 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006)
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