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ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal - Procedimento 

Sumário nº 0108987-19.2012.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é querelante 
CASSIANO RICARDO ZORZI ROCHA, é querelado MARCOS HIDEKI IHARA 
(PROMOTOR DE JUSTIÇA). 

 
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO 
PROCEDENTE EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. FARÃO 
DECLARAÇÃO DE VOTO OS EXMOS. SRS. DES. CARLOS BUENO, PÉRICLES 
PIZA E BERETTA DA SILVEIRA. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES. PAULO 
DIMAS MASCARETTI E PEREIRA CALÇAS. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO 
EXMO. SR. DES. ADEMIR BENEDITO.", de conformidade com o voto do(a) 
Relator(a), que integra este acórdão. 

 

Quanto ao mérito da ação penal, o julgamento teve a participação dos 

Desembargadores ADEMIR BENEDITO (Presidente), PÉRICLES PIZA, EVARISTO 

DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, FERRAZ DE 

ARRUDA, ARANTES THEODORO, TRISTÃO RIBEIRO, SÉRGIO RUI, RICARDO 

ANAFE, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, XAVIER DE AQUINO e 

ANTONIO CARLOS MALHEIROS julgando a ação procedente em parte; E MÁRCIO 

BARTOLI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO (com declaração), BORELLI 

THOMAZ, JOÃO NEGRINI FILHO, SALLES ROSSI, AMORIM CANTUÁRIA e 

MOACIR PERES absolvendo o Querelado. 

 

Quanto à dosimetria penal, o julgamento teve a participação dos 

Desembargadores ADEMIR BENEDITO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, 

MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO 

SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ARANTES THEODORO, 

TRISTÃO RIBEIRO, BORELLI THOMAZ, JOÃO NEGRINI FILHO, SÉRGIO RUI, 

SALLES ROSSI, RICARDO ANAFE, ALVARO PASSOS, AMORIM CANTUÁRIA, 
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XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS e MOACIR PERES 

condenando o Querelado à pena de 03 meses e 15 dias de detenção (em regime aberto) e 

ao pagamento de 11 dias-multa de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de 

liberdade por uma restritiva de direitos (CP, art.43), consistente na entrega de 30 (trinta) 

cestas básicas a entidade assistencial, a ser definida na execução; E PÉRICLES PIZA 

(com declaração) e BERETTA DA SILVEIRA (com declaração) condenando o Querelado 

às penas de 8 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento 

de 56 dias-multa, no valor unitário de ½ (meio) salário mínimo, substituída a pena 

privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código 

Penal, consistente na prestação de 50 (cinquenta) cestas básicas em prol de entidade de 

caráter assistencial a ser definida pelo juízo das execuções. 

 

 
 

São Paulo, 3 de agosto de 2016 
 

FERREIRA RODRIGUES 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 
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Voto nº 31.274 
Ação Penal Privada nº 0108987-19.2012.8.26.0000 
Querelante: Dr. Cassiano Ricardo Zorzi Rocha (Desembargador) 
Querelado: Marcos Hideki Ihara (Procurador de Justiça) 
 
 
 

1 – AÇÃO PENAL PRIVADA. CALÚNIA POR FALSA 
IMPUTAÇÃO DE CRIME DE PREVARICAÇÃO. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. FATOS ATRIBUÍDOS AO 
QUERELANTE (QUE EMBORA POTENCIALMENTE 
OFENSIVOS) NÃO ABRIGAM UM DOS ELEMENTOS DO 
CRIME DE PREVARICAÇÃO (A PRÁTICA DO ATO NO 
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO). POSSIBILIDADE, 
ENTRETANTO, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 
CRIME DE DIFAMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 383 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONJUNTO 
PROBATÓRIO, ADEMAIS, QUE DENTRO DO CONTEXTO 
DOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA, NESSA 
PARTE, PERMITE A FORMAÇÃO DE UM JUÍZO DE 
CERTEZA QUANTO À INTENÇÃO DIFAMATÓRIA. 
ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TIPO 
CARACTERIZADOS. AÇÃO JULGADA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
 
 
2 – RESUMO DOS FATOS. Queixa-crime que está apoiada no 
teor de uma carta que o querelado (Promotor de Justiça), agindo 
fora do exercício funcional, enviou a advogado do IDDD – 
Instituto de Defesa do Direito de Defesa, relatando que o 
querelante (magistrado), embora designado provisoriamente 
para atuar em segunda instância (com prejuízo de suas funções 
no 5º Tribunal do Júri) estaria emitindo determinações indevidas 
para os Juízes daquela unidade jurisdicional. 
 
Dentre essas determinações e orientações do magistrado, 
consideradas ilegais pelo Promotor (emitente da carta), 
destacam-se, na parte que interessa ao desfecho desta ação 
penal1: a) a de não designar mais de duas sessões de 
julgamento por semana para cada um dos magistrados 

 
1 Este C. Órgão Especial recebeu a queixa-crime somente “no que diz respeito aos crimes de calúnia (os dois fatos 
colocados como primeira calúnia e segunda calúnia), na forma do art. 138, do CP, duas vezes, rejeitando-a por falta de 
justa causa quanto ao crime de difamação e por inépcia sobre a terceira calúnia” (fls. 224/237). 
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que lá atuavam; e b) a de não nomear advogados do 
IDDD.  
 
Declarações que insinuavam que essas condutas atribuídas ao 
magistrado visavam a beneficiar sua namorada (ou convivente), 
que também atuava naquele 5º Tribunal do Júri como Promotora 
de Justiça; no primeiro caso (item “a”) porque ao restringir o 
número de sessões por semana tornaria mais tranquila a atividade 
dessa Promotora; e no segundo caso (item “b”) para impedir que 
nas sessões plenárias a representante do “Parquet” (namorada 
do querelante) enfrentasse advogados mais bem preparados.  
 
Acusações que repercutiram negativamente nos meios forenses e 
na imprensa e que foram consideradas pelo magistrado como 
falsa imputação de crime de prevaricação (art. 319 do CP). 
 
3 - MATERIALIDADE E AUTORIA.  COMPROVAÇÃO 
NOS AUTOS. AUTENTICIDADE E CONTEÚDO DA 
CARTA NÃO IMPUGNADOS. Defesa do querelado que, na 
verdade, está apoiada em outros fundamentos principais, quais 
sejam: a) ausência do elemento normativo referente à 
atribuição de fato definido como crime;  b) exercício do 
direito de petição; c) veracidade dos fatos imputados ao 
querelante; e d) inexistência de propósito ofensivo, todos 
examinados separadamente nos tópicos seguintes. 
 
3.1 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO ELEMENTO 
NORMATIVO REFERENTE À IMPUTAÇÃO DE FATO 
DEFINIDO COMO CRIME. Reconhecimento. Como leciona 
CEZAR ROBERTO BITENCOURT "para que o fato imputado 
possa constituir calúnia, precisam estar presentes, 
simultaneamente, todos os requisitos do crime: a) imputação de 
fato determinado qualificado como crime; b) falsidade da 
imputação; c) elemento subjetivo - 'animus caluniandi'. A 
ausência de qualquer desses elementos impede que se possa 
falar em fato definido como crime de calúnia" (Tratado de 
Direito Penal. vol. 2. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 320). 
 
No caso, o querelado afirmou que o magistrado estava afastado 
de suas funções (em primeira instância) e que, por isso, jamais 
poderia emitir qualquer determinação ou orientação aos 
funcionários e aos juízes da Vara.  
 
Declaração que, embora qualificada com expressões 
inadequadas (colocando em dúvida a idoneidade do querelante 
em razão da insinuação de favorecimento), não caracteriza o 
crime de calúnia, porque o fato imputado (e apontado como falso 
pelo querelante) não abriga uma das elementares do delito de 
prevaricação (a prática do ato no exercício da função).  
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Conforme lição de Guilherme de Souza Nucci2, o tipo do art. 
319 do Código Penal exige que o ato (considerado ilícito) 
tenha sido praticado, de ofício, por agente que, 
necessariamente, deve estar no exercício de sua função, 
“segundo seus deveres funcionais”, o que não se verifica 
no presente caso. 
 
3.2 – POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE 
DIFAMAÇÃO (Art. 139 do CP). Reconhecimento. O caso é de 
“emendatio libelli”, que ocorre quando o juiz, sem modificar a 
descrição da dinâmica fática contida na exordial acusatória, a ela 
atribui definição jurídica diversa (artigo 383 do Código de 
Processo Penal). Tal norma decorre da máxima “nihil tibi factum 
dabo tibi jus”, que exprime o dever do réu de se defender dos 
fatos, pois cabe ao juiz dizer o direito.3 E, nesse caso, sequer 
há necessidade de prévia manifestação da defesa, 
porque a desclassificação, aqui, é operada para o delito 
de difamação, cujos elementos típicos encontram-se 
logicamente contidos no tipo da calúnia.4 

 
4. QUEIXA-CRIME, PORTANTO, QUE PASSA A SER 
EXAMINADA COM ENFOQUE NO ARTIGO 139 DO 
CÓDIGO PENAL. Imputação de fato determinado que, embora 
sem se revestir de caráter criminoso, é ofensivo à honra objetiva 
da vítima. Teses da defesa que não afastam a configuração desse 
delito (difamação), conforme segue: 
 
4.1. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE PENAL. FATOS 
ATRIBUÍDOS AO QUERELANTE QUE TERIAM SIDO 
ADMITIDOS POR ELE COMO VERDADEIROS. Rejeição. 
O que pode ser considerado verdadeiro, diante das declarações 
do querelante e das provas produzidas nos autos, é somente o fato 
relativo: 1) à orientação do magistrado para que os Juízes do 5º 
Tribunal do Júri alongassem a pauta (com o espaçamento de 
datas para não prejudicar o cumprimento dos processos pelo 
cartório); e 2) ao seu posicionamento pessoal quanto ao 
descabimento de nomeação de advogados dativos do IDDD.  
 
Entretanto, para afastar a tipificação do crime de difamação com 
base nesse fundamento (veracidade das imputações), como 

 
2 Código Penal Comentado, Editora RT, Nota 123 do art. 319. 
3 (HC 350708/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/04/2016, AgRg no AREsp 745828/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de 
Assis Moura, j. 03/12/2015, AgRg no REsp 1457372/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 03/12/2015; HC 312892/AL, Rel. Min. Felix 
Fischer, j. 01/10/2015).  
4 (HC 144.274⁄MG, Rel. Min. JORGE MUSSI, Rel. p⁄ Acórdão Min.GILSON DIPP, QUINTA TURMA, j. 23⁄11⁄2010).  
 
Nesse mesmo sentido também já decidiu o Supremo Tribunal Federal, proclamando que: “não há calunia, se a imputação da prática 
de prevaricação é atípica, à falta da afirmação de elemento subjetivo específico à sua caracterização; possibilidade, contudo, de 
enquadramento da ofensa em outras modalidades de crime contra a honra” (STF, 1ª Turma, HC 69331/RJ, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, j. 15/12/1992). 
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permite excepcionalmente o parágrafo único do art. 139 c.c. art. 
327 do Código Penal5, seria necessário que a prova da 
veracidade dos fatos abrangesse também os elementos 
normativos relacionados à imputação do injusto 
(especificamente o fato considerado ofensivo à 
reputação). Ou seja, somente seria possível cogitar da 
exclusão da tipicidade caso ficasse demonstrado que a 
imputação de favorecimento de terceiros (irrogada ao 
magistrado) era real e verdadeira. Fato, entretanto, não 
comprovado nos autos. Prática do querelante que, a par 
de reconhecida como legítima pela E. Corregedoria 
Geral de Justiça, não está (e nunca esteve) relacionada 
à ideia de beneficiar sua namorada ou convivente. 
Existência de prova robusta nesse sentido. 
 
4.2 - REPERCUSSÃO NEGATIVA DA IMPUTAÇÃO. 
Caracterização. No diário “O Estado de São Paulo” o destaque 
foi a possível paralisação do processo de Gil Rugai, porque o 
querelante (magistrado), juntamente com a promotora do caso, 
com quem supostamente mantinha relacionamento amoroso, 
teria cometido irregularidades durante o tramite processual. 
Consta desse noticiário que “segundo o procurador, os supostos 
desmandos de Zorzi Rocha beneficiavam a promotora do caso”. 
O site Consultor Jurídico também se refere à carta escrita pelo 
querelado, noticiando que “de acordo com o documento 
entregue pelo procurador ao advogado, o juiz titular do Tribunal 
do Júri durante o processo, Cassiano Zorzi Rocha teve um 
relacionamento amoroso com a promotora do mesmo tribunal” 
e que (conforme afirmação do Procurador) o magistrado 
continuou mandando na Vara do Juri “mesmo depois de ser 
transferido para a segunda instância”, o que teria beneficiado a 
promotora. A carta, aliás, muniu o advogado da defesa de Gil 
Rugai de argumentos para questionar a validade dos atos 
praticados naquele processo. Porque segundo seu relato 
(publicado no CONJUR), “em relação ao caso Rugai, a 
influência de Cassiano Rocha pode ter prejudicado o processo, 
como colheita de prova” e que “se as manobras de Cassiano 
Rocha se confirmarem, não houve apenas prejuízo no caso Gil 
Rugai, mas outros casos também podem ter sofrido prejuízo” (fl. 
118).  
 
 
4.3 - PROPÓSITO OFENSIVO. QUESTIONAMENTO 
PELA DEFESA. Alegação de que o querelado agiu com 

 
5 Art. 139... 
Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de 
suas funções. 
 
Art. 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce 
cargo, emprego ou função pública.  
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“animus narrandi” (item “37” fl. 146), no exercício do direito 
de petição (item “24” de fl. 143) e da livre expressão do 
pensamento (item “42” de fl. 146). Rejeição. Prova testemunhal 
que indica que o querelado, antes de escrever a carta, já havia 
comentado com um colega de trabalho que, em razão de um 
acontecimento com sua esposa (Juíza), iria agir contra o 
querelante (fl. 544). Conotação vingativa ou de revanche 
incompatível com a alegação de mero exercício da cidadania ou 
do direito de petição, ao menos nessa parte referente ao 
questionamento da lisura da conduta do querelante. Querelado, 
inclusive, que havia sido aconselhado por esse outro Promotor 
de Justiça, várias vezes, para que não se utilizasse de processo 
judicial como instrumento para “desfilar a sua ira, o seu 
descontentamento” (fl. 546), mas que mesmo assim (tendo 
tempo suficiente para refletir), agiu de forma inadequada e 
indesejável, emitindo declarações ao advogado, com relatos não 
apenas de fatos que poderiam, em tese, configurar 
irregularidades do magistrado (o que seria entendido como 
“animus narrandi” se fosse apenas essa a imputação), mas 
também (e nesse ponto está o excesso injustificado), com 
insinuação sobre a existência de manobras (inexistentes) 
atribuídas à responsabilidade do querelante, pois, em suas 
declarações deixou entrever que a conduta do magistrado visava 
a beneficiar sua namorada ou convivente.  
 
4.4 - OFENSA INDIRETA. EMPREGO DE FÓRMULA 
INTERROGATIVA. Irrelevância, O tipo penal de difamação, 
tal como ocorre na calúnia, não exige a atribuição de certeza à 
imputação. Muitas vezes a honra da pessoa pode ser atingida 
mediante atribuição de suspeitas ou questionamento sobre a 
licitude ou lisura de seu comportamento. Precedente do STF6, 
com apoio em sólidas orientações doutrinárias.7 

 
 
4.5. REPROVAÇÃO DA CONDUTA DO QUERELADO 
NO ASPECTO PENAL. Reconhecimento. Vítima que, em 
razão do comportamento desarrazoado do Promotor, teve sua 
reputação injustamente questionada na imprensa. Uma exposição 
dessa natureza - com repercussão tão abrangente e prejudicial à 
imagem do querelante - não pode ser ignorada (mesmo que o 
ofensor já tenha sido punido na esfera civil). O Juiz, tal como o 

 
6 (STF, Ação Penal 929/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/10/2015).  
7 Como adverte HUNGRIA, a calúnia muitas vezes “mascara-se, fazendo preceder ou acompanhar de protestos 
quanto à falsidade do fato imputado ou ressalvas quanto à inocência da vítima. É o sopro da barata, o bater de asas 
com que o vampiro suaviza a mordedura” (HUNGRIA, Nelson, Comentários ao código Penal, v. 6. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1958, p. 66). Ainda sobre a calúnia equívoca, leciona BITENCOURT não ser “indispensável que se 
afirme categoricamente a imputação do fato, pois se pode caluniar colocando em dúvida a sua autoria” 
(BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de Direto Penal, vol. 2, 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 324). ARANHA 
classifica a ofensa, que consiste no “lançamento de uma suspeita sobre determinada pessoa, sem que se dirija de 
maneira clara, sem que se diga de maneira explícita que a pessoa está envolvida em determinado fato, como ofensa 
indireta, meio hábil para perpetração de crime contra a honra (ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Crimes 
contra a honra, 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 21). 
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Promotor de Justiça, precisa zelar por sua reputação para ter o 
respeito da sociedade, imprescindível ao exercício de sua 
atividade. Como se dizia da mulher de Cézar, não basta ser 
honesto, é preciso parecer honesto. E o ataque ao magistrado, 
idealizado a partir de uma aparente rusga entre o querelante e a 
esposa do querelado, além de agredir violentamente esse bem 
jurídico (honra objetiva), constitui ato que deveria ou poderia ter 
sido evitado.  
 
4.6. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. Conduta do querelado que 
- diante das circunstâncias comprovadas nos autos - não pode 
ser compreendida de outra forma senão como modo de revide (na 
parte das insinuações de favorecimento). Caso a intenção do 
querelado fosse somente relatar uma irregularidade bastaria 
oficiar à Corregedoria ou ao CNJ ou ainda (em relação ao 
advogado) não carregar as declarações com expressões ofensivas 
à honra alheia (insinuando favorecimento). Querelado, 
entretanto, que agiu irresponsavelmente (na parte das 
insinuações) e somente se preocupou em oficiar à Corregedoria 
após a repercussão do fato na mídia. 
 
É importante considerar, sob esse aspecto, que o objeto da 
discussão, no presente caso, não é o relato de supostas 
irregularidades, pois a declaração do querelado poderia 
perfeitamente “representar uma concomitante e eficiente via de 
combate, naquilo que o Doutor Marcos entendia como 
ingerência” do querelante, como sustentou a Procuradoria de 
Justiça a fl. 179/180. O que se questiona, na verdade, é a 
insinuação de favorecimento. É com enfoque nessa imputação 
(sugerindo o desvio de finalidade e a parcialidade do magistrado) 
que a questão deve ser examinada (porque é esse o fato 
considerado ofensivo à reputação do querelante).  
 
Assim, se o fato insinuado (envolvendo favorecimento de 
terceiro) é ofensivo, porém, não verdadeiro (e ainda produziu 
efeitos negativos à reputação alheia), só por esse fundamento, o 
crime de difamação já se pode ter como configurado. A partir daí 
(delimitando o cerne da controvérsia), torna-se inócua a 
continuidade da discussão sobre o posicionamento adotado pelo 
querelante no que se refere: a) à não nomeação de advogados do 
IDDD; e b) à sua interferência na organização da Vara (com 
controle da pauta de julgamentos ou redistribuição de processos 
de um juiz para outro); ou sobre qualquer outra questão 
relacionada ao desentendimento (profissional) ocorrido entre o 
querelante e a esposa do querelado (que desencadeou a cessação 
da designação desta última junto ao 5º Tribunal do Júri) ou sobre 
eventuais faltas funcionais da esposa do querelante. Porque 
nenhuma dessas circunstâncias justificaria a imputação de fato 
falso e ofensivo à honra alheia. 
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4.7 – ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL. “Animus 
diffamandi”. Caracterização. Não é só o ataque, a ofensa e a 
repercussão negativa, considerados isoladamente, que 
entristecem nesse episódio. Na verdade, é o contexto dos fatos 
(envolvendo a predisposição demonstrada pelo querelado em 
agir para atingir o querelante) que dá o tom de reprovação no 
aspecto penal. Porque as expressões ofensivas não foram 
proferidas (apenas imprudentemente) no calor de uma discussão. 
Na verdade, a vontade de emitir declarações (questionando a 
idoneidade do querelante) teve origem a partir de um episódio 
envolvendo a substituição de sua esposa do cargo de Juíza 
Corregedora do 5º Tribunal do Júri (fl. 810). O querelado ficou 
indignado com esse fato (cessação da designação de sua esposa) 
e resolveu agir, porque “mexeram com sua família”, conforme 
relato da testemunha de fl. 544. 
    
Não custa repetir, sob esse aspecto, que o querelado já havia sido 
orientado por outro Promotor de Justiça para não agir dessa 
forma; recebeu, inclusive, esclarecimento de que a imputação 
que ele fazia naquela ocasião - no sentido de que a prisão e a 
pronúncia de Gil Rugai teriam sido “decididas na cama entre 
lencóis” - não era verdadeira (fl. 544).  
 
Inconformado, o querelado - mesmo com tempo suficiente para 
refletir - não desistiu do revide e logo tratou de encaixar outra 
imputação, desta vez insinuando que a interferência do 
magistrado na organização da Vara do Júri visava a beneficiar 
sua namorada ou convivente. Ocorre que ele sabia, ou deveria 
saber, ou no mínimo tinha (ou deveria ter) consciência de que 
essa insinuação (favorecimento) não encontrava respaldo em 
nenhum fato concreto ou mesmo em indícios ou em algum 
comentário (maldoso que fosse) abordando eventual 
comportamento do Magistrado e da Promotora sob esse aspecto. 
Tanto que ele (querelado) buscou a utilização de uma fórmula 
interrogativa e genérica (porém eficiente) para colocar em 
dúvida a idoneidade do querelante.  
 
4.8. CAUSAS EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE. 
Inexistência. No item “58” de fl. 149 o querelado tenta justificar 
suas declarações, alegando que “as indagações eram, 
efetivamente, dúvidas, pois inúmeros outros motivos para a 
conduta do querelante poderiam existir, porém, sem 
conhecimento por parte do querelado”. Fato que não justifica as 
insinuações. A existência de dúvidas (e o desconhecimento de 
outros fatos) indica que o querelado agiu sem nenhuma 
convicção da veracidade de suas imputações, o que afasta a 
hipótese de erro sobre as circunstâncias de fato (art. 20, § 1º, 
do CP). Situação que se enquadra em exemplo citado por Nelson 
Hungria (Comentários ao Código Penal, v. 6, 4ª ed, Rio de 
Janeiro: Forense, 1958, p. 69/70) quando diz que “se as 
circunstâncias não são de molde a justificar a boa-fé do agente, 
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é de inferir-se que este procedeu sem a certeza subjetiva da 
veracidade” (na imputação do fato ofensivo).  
 
Dentro de todo esse contexto, envolvendo situação de irritação e 
revolta (por causa de um incidente ocorrido com sua mulher) é 
difícil acreditar que o querelado - ao sugerir a existência de 
manobras ilegais no comportamento do querelante - tenha 
agido sem intenção de ofender, ou seja, que tenha feito apenas 
“raciocínios em razão do que estava acontecendo” (fl. 809) e 
que sua intenção foi somente alertar o advogado do IDDD 
(quanto à existência de irregularidades) ou, ainda, que tenha 
agido impelido por erro sobre as circunstâncias fáticas. Tanto que 
em seu interrogatório, mesmo sem base concreta para 
justificar a insinuação de favorecimento de terceiros (e já 
ciente da repercussão negativa da ofensa) ele ainda manteve tudo 
o que escreveu na carta (fl. 808).  
 
Assim, embora o querelado se mostre pessoa honrada no 
trabalho, é caso de aplicar reprimenda penal pelo deslize 
cometido. 
 
5. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
CONDENAÇÃO POR CRIME DE DIFAMAÇÃO. Base da 
pena fixada no mínimo legal, com aumento de 1/6 pelo 
reconhecimento do concurso formal. Substituição da pena 
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente 
na entrega de 30 cestas básicas a entidade assistencial (a ser 
definida na execução). 
 

 
1 - Trata-se de queixa-crime formulada pelo Dr. 

CASSIANO RICARDO ZORZI ROCHA (magistrado) imputando ao Dr. MARCOS 

HIDEKI IHARA (membro do Ministério Público) a prática de 03 crimes de calúnia 

(art. 138 do Código Penal) e um crime de difamação (art. 139).  

 

Consta dos autos que o querelante, Dr. Cassiano 

Ricardo Zorzi Rocha era titular do 5º Tribunal do Júri de São Paulo (antes de ser 

designado para atuar em Segunda Instância) e nessa época já namorava (ou vivia 

em regime de união estável) com a Dra. Mildred de Assis Gonçalves, Promotora 

de Justiça designada para atuar no mesmo Tribunal do Júri. Por sua vez, o 

querelando, Dr. Marcos Hideki Ihara (Promotor de Justiça na época dos fatos) 

era (e ainda é) casado com a Juíza de Direito, Dra. Suzana Jorge de Mattia Ihara, 
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que foi designada para atuar na mesma Vara do Tribunal do Júri (como 

Corregedora Permanente), quando o querelante foi designado para atuar em 

Segunda Instância.  

 

O entrevero entre as partes teve início a partir de uma 

carta, datada de 25/11/2011, enviada pelo querelado MARCOS HIDEKI IHARA 

ao advogado encarregado da defesa de Gil Rugai (denunciado por homicídio), 

relatando fatos que, no seu entendimento, configurariam irregularidades e 

“desmandos” supostamente praticados pelo querelante, na condução dos 

trabalhos perante o 5º Tribunal do Júri da Capital, e que interessariam ao 

julgamento do mencionado réu in verbis: 

 

“1 – Meu nome é Marcos Hideki Ihara, RG 17.121.441-SP, 20º 
Promotor de Justiça da Procuradoria Criminal do Estado de São 
Paulo, e sou casado com Suzana Jorge De Mattia Ihara, Juíza de 
Direito Auxiliar da Capital, que, até 07 de setembro do corrente 
ano, exercia as funções no V Tribunal do Júri da Comarca de São 
Paulo. 
 
O Juiz de Direito Titular daquele Tribunal do Júri era o Dr. 
Cassiano Ricardo Zorzi Rocha e, segundo comentários, 
aproximadamente em agosto de 2010 iniciou o namoro com a Dra. 
Mildred de Assis Gonzales, 2ª Promotora de Justiça do mesmo 
Tribunal do Júri. Hoje vivem em união estável, estão noivos e, em 
breve, se casarão. 
 
Naquele Tribunal, além de minha mulher, são Juízes de Direito 
os Drs. Eliana Cassales Tosi de Mello e Emanuel Brandão Filho, 
ambos Auxiliares da Capital. 
 
2. Quando o Dr. Cassiano Ricardo Zorzi Rocha foi designado 
para atuar em Segunda Instância, minha mulher assumiu a Vara 
do V Tribunal do Júri. Aquele, a partir da designação 
mencionada, não mais poderia ordenar nada, caso contrário, não 
haveria necessidade de indicação de outro Juiz de Direito 
responsável. Apesar disto, informalmente, o Dr. Cassiano dizia 
que continuaria mandando na Vara e uma de suas determinações 
era a impossibilidade de designar-se mais de duas sessões de 
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julgamento semanais para cada um dos três Juízes de Direito. 
Estranha postura, afinal, com aquela limitação, uma prestação 
jurisdicional rápida é prejudicada. Mais estranha ainda a 
determinação porque vinda de um Juiz de Direito que não mais 
atuava no Tribunal do Júri. 
 
Qual o interesse na limitação? Impedir comparações com a época 
em que ele – Dr. Cassiano Ricardo Zorzi Rocha – era o 
responsável ou não aumentar o número de julgamentos e, com 
isto, tornar mais tranquila a atividade profissional de sua mulher 
(ou convivente) Dra. Mildred de Assis Gonzales?  
 
3. No Estado de São Paulo, a tutela jurídica dos necessitados é 
função da Defensoria Pública (art. 2º, da Lei Complementar 
988/2006). 
 
Para a consecução das atividades daquela Instituição, o Defensor 
Público-Geral do Estado poderá firmar convênios com órgãos ou 
entidades, nacionais ou estrangeiras (art. 19, XIII, da Lei 
Complementar 988/2006). 
 
Diante disto, no âmbito processual penal, cabe ao Magistrado 
apenas verificar a existência de convênio que permita a atuação 
do Advogado indicado pela Defensoria Pública. 
 
Não pode determinar a indicação de profissional de uma ou outra 
entidade, pois isto é matéria exclusivamente administrativa da 
Defensoria Pública. 
 
Não obstante, e sabe-se lá qual a razão, o Dr. Cassiano Ricardo 
Zorzi Rocha não aceitava a indicação de Advogado integrante do 
Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) apesar da 
existência de regular convênio entre este e a Defensoria Pública. 
 
No processo em que figura como réu o senhor Gil Rugai, com a 
renúncia do Advogado constituído, foi solicitada a indicação de 
outro porque aquele afirmou não possuir mais condições de 
contratar novo profissional. 
 
A Defensoria Pública indicou, então, Advogado integrante do 
IDDD que foi nomeado pela Juíza de Direito Eliana Cassales Tosi 
de Mello. Ciente desta circunstância, e provavelmente por 
intermédio de sua mulher (ou convivente) Dra. Mildred de Assis 
Gonzales que é a Promotora de Justiça responsável pelo caso (há, 
inclusive, designação especial do Procurador-Geral de Justiça do 
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Estado de São Paulo), o Dr. Cassiano Ricardo Zorzi Rocha, 
informalmente, determinou que o caso fosse retirado da Dra. 
Eliana – que assumira os inquéritos policiais e processos daquele 
– e passasse para o Dr. Emanuel Brandão Filho. 
 
Não conhecemos o motivo real e provavelmente ninguém saberá, 
mas esta determinação viola o princípio do juiz natural. 
 
Coincidindo com a nomeação do Advogado integrante do IDDD, 
o Dr. Maurício Januzzi Santos, Presidente da 93ª Subseção de 
Pinheiros da Ordem dos Advogados do Brasil e amigo do Dr. 
Cassiano Ricardo Zorzi Rocha, apresentou um pedido para que os 
Advogados daquele Instituto não mais fossem nomeados (cf. cópia 
em anexo). Minha mulher, por razões legais, indeferiu o pedido. 
 
Qual o motivo para tanta restrição em relação aos Advogados 
integrantes do IDDD, principalmente vinda de um Juiz de 
Direito que não mais atua no V Tribunal do Júri? Houve algum 
atrito com o IDDD? Ou a intenção é proteger sua mulher (ou 
convivente) Dra. Mildred de Assis Gonzales, afinal, por serem 
aqueles Advogados melhor preparados exigem mais de um 
Promotor de Justiça? . 
 
4. De acordo com o art. 252, I, do Código de Processo Penal, o juiz 
não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado 
seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou 
advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, 
auxiliar da justiça ou perito. 
 
Tal restrição aplica-se, também, aos membros do Ministério 
Público (art. 258, do Código de Processo Penal). 
 
Este é motivo pelo qual, quando conheci minha mulher no II 
Tribunal do Júri, pois ambos lá atuávamos, afastei-me dos 
inquéritos policiais, processos, audiências e sessões de julgamento 
presididos por ela. E, na primeira oportunidade, minha mulher 
deixou aquele tribunal. 
 
Hoje, atuando em Segunda Instância e em muitos casos de crimes 
dolosos contra a vida, há determinação para que eu não receba 
processos do II Tribunal do Júri, pois os Promotores de Justiça que 
ali atuam são meus amigos, e nem do V Tribunal do Júri, uma vez 
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que minha mulher ali exercia suas funções e, em consequência, eu 
estaria impedido. 
 
Com relação à Dra. Mildred de Assis Gonzales, a situação é, no 
mínimo, contraditória. 
 
Entendendo-se que a regra referente ao impedimento, por ser 
restritiva, deve ser interpretada literalmente, a Dra. Mildred de 
Assis Gonzales não estaria impedida, afinal, não é casada com o 
Dr. Cassiano Ricardo Zorzi Rocha, Juiz de Direito que por muito 
tempo presidiu o processo do senhor Gil Rugai. E, se não há 
impedimento, também não existem motivos para que outro 
Promotor de Justiça atue no caso. 
 
Entendendo-se que os casos de suspeição referem-se às partes e, 
no processo penal o Promotor de Justiça não seria parte, mas 
apenas um representante à semelhança do Advogado, também não 
haveria motivos para a Dra. Mildred de Assis Gonzales se afastar 
do caso do senhor Gil Rugai. 
 
Apesar disto, informalmente, aquela Promotora de Justiça não 
mais atua – e não atuará na sessão de julgamento – no processo 
referido. Qual a razão? A resposta é simples. Ela sabe que está 
impedida, porém, não pretende, nos autos, expor o seu 
relacionamento afetivo com o Dr. Cassiano Ricardo Zorzi Rocha, 
Juiz de Direito. E qual o motivo para este resguardo se há previsão 
legal? A resposta para esta indagação jamais será conhecida. 
 
5. No dia 23 de julho deste ano, na Vila Madalena, São Paulo-SP, 
um homem foi atropelado por um veículo – Land Rover – 
conduzido por Gabriella Guerrero Pereira (fatos transmitidos à 
exaustão na imprensa). 
 
Referido inquérito policial foi distribuído para a Dra. Mildred de 
Assis Gonzales que, não havendo termo de vista, retirou-os do 
cartório. Tal conduta contrariou determinação expressa do 
Código de Processo Penal: 
 
“Salvo nos casos expressos em lei, é proibida a retirada de autos 
do cartório, ainda que em confiança, sob pena de responsabilidade 
do escrivão”. 
 
Contrariou, também, o disposto no Provimento 50/89 da 
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo: 
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“Não havendo fluência de prazo, os autos somente poderão ser 
retirados mediante requerimento” (Normas de Serviço, Tomo I, 
Capítulo II, Seção III, item 94). 
 
O Dr. Emanuel Brandão Filho, Juiz de Direito responsável pelo 
caso, manifestou o seu inconformismo com aquela circunstância 
e comunicou os fatos para minha mulher que assumia a Vara do 
V Tribunal do Júri. Esta determinou aos Serventuários que 
nenhum inquérito policial ou processo poderia ser retirado do 
cartório sem determinação judicial ou requerimento em 
obediência às normas acima transcritas. Esta ordem contrariou, 
obviamente, os interesses da Dra. Mildred de Assis Gonzales. 
 
Na sequencia, o Dr. Cassiano Ricardo Zorzi Rocha, 
informalmente, determinou aos serventuários que a ordem de 
minha mulher não fosse cumprida. 
 
Qual o interesse daquele, que não mais atuava no V Tribunal do 
Júri, em determinar o descumprimento de normas expressas? A 
resposta, sincera, provavelmente jamais será conhecida, mas é 
certo que a ordem, ilegal, beneficia, diretamente, a sua mulher (ou 
convivente) Dra. Mildred de Assis Gonzalez. 
 
No dia 05 de setembro, no final da tarde, minha mulher soube, 
por intermédio de uma funcionária do Tribunal de Justiça, que, 
em atenção a um pedido do Dr. Cassiano Ricardo Zorzi Rocha, a 
designação para ela assumir a Vara do V Tribunal do Júri cessaria 
passando tal atribuição para o Dr. Emanuel Brandão Filho. 
Atitude já esperada, afinal, minha mulher nunca atuou 
beneficiando uma ou outra parte, mas apenas em obediência às 
normas. Óbvio que, diante deste péssimo tratamento, aquela, 
voluntariamente, deixou o V. Tribunal do Júri. 
 
Todos estes fatos, por serem públicos e do conhecimento de 
diversos Juízes de Direito e de vários Serventuários da Justiça que 
atuam no V Tribunal do Júri de São Paulo, podem ser livremente 
transmitidos para qualquer pessoa” (fls. 37/43). 

 

 

O querelante alega que nesse escrito “não havia, nunca 

houve, por ínfimo, nenhum animus narrandi; nunca houve, jamais, o menor animus 

corrigendi” (fl. 04) e que a intenção do querelado, na verdade, foi somente 
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denegrir sua imagem. Dentro desse contexto, sustenta que a carta contém uma 

lastimável e absurda séria de ataques à sua honra, com enorme repercussão 

(negativa) na mídia como, por exemplo, no Diário o “Estado de São Paulo” e no 

site “Consultor Jurídico”, daí porque, na esfera penal, identifica e extrai do 

conteúdo daqueles relatos (considerados abusivos e de má-fé) a prática de três 

crimes de calúnia e um crime de difamação, assim resumidos: 

 

1a – Primeira calúnia. Porque “ao atribuir ao funcionário 
público – o Juiz que era e é o querelante – a prática de retardar 
ou deixar de praticar ato de ofício – as sessões de julgamento 
naquele Tribunal do Júri – para satisfazer interesse pessoal – 
“impedir comparações” com a época de sua responsabilidade ou 
“tornar mais tranquila a atividade de sua mulher” – nos próprios 
termos do Querelado, caracteriza-se, na imputação de sua 
criminosa lavra, a conduta de prevaricação, tipificada no 
artigo 319, do Código Penal” (fl. 11). 
 
1b - Segunda calúnia. Porque “ao afirmar que o querelante, 
em sua condição de Juiz e, portanto, funcionário público, 
praticara ato de ofício contra disposição de lei (a Lei 
Complementar nº 988/2006, como se vê de sua declaração) para 
satisfazer seu pessoal interesse de 'proteger sua mulher', 
evitando que a mesma tivesse de enfrentar defensores 
'melhor preparados', o querelado, mais uma vez, imputa 
àquele a prática de prevaricação e, com isso, o calunia” (fls. 
17/18). 
 
 
1c - terceira calúnia. Porque “ao atribuir ao querelante, Juiz 
e, portanto, funcionário público, a prática de ato de ofício 
ilegal – determinar aos serventuários o descumprimento de 
'normas expressas', nos seus próprios termos – para 
'beneficiar, diretamente, sua mulher', satisfazendo-se 
assim, o querelado, pela terceira vez, delineia na atuação que 
atribui àquele o delito do artigo 319 do Estatuto Penal” (fls. 
21/22). 
 
 
2 - Crime de difamação.  Porque o querelado afirma que o 
desligamento de sua esposa (Juíza Suzana) da Vara do V Tribunal 
do Júri ocorreu, por solicitação do querelado, somente porque a 
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Dra. Suzana 'nunca atuou beneficiando uma ou outra parte, mas 
apenas em obediência à normas', em incontornável ataque ao 
conceito profissional e pessoal de que desfruta o querelante e à sua 
respeitabilidade enquanto magistrado e cidadão. 
 

 

Este C. Órgão Especial recebeu a queixa-crime somente 

“no que diz respeito aos crimes de calúnia (os dois fatos colocados como primeira calúnia 

e segunda calúnia), na forma do art. 138, do CP, duas vezes, rejeitando-a por falta de 

justa causa quanto ao crime de difamação e por inépcia sobre a terceira calúnia”.  

 

Originariamente os autos haviam sido distribuídos ao 

Des. Ênio Zuliani (fl. 119), mas, em razão da cessação de sua investidura no 

Órgão Especial (fl. 288), houve redistribuição do feito ao Des. Paulo Dimas 

Mascaretti, em 27/03/2014 (fl. 292), nos termos do art. 68, parágrafo único, do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fl. 290).  

 

Citado nos termos do art. 7º da Lei nº 8.038, de 28 de 

maio de 1990 (fls. 301/302), o querelado apresentou defesa prévia (fls. 311/315), 

com rol de testemunhas (fls. 316/317), bem como exceção de suspeição do 

Relator (fls. 323/330).  

 

O Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, em razão do 

mencionado incidente, declarou sua suspeição no presente feito por motivo de 

foro íntimo (fl. 334), o que foi acolhido pela r. decisão de fl. 337 da Vice-

Presidência do Tribunal de Justiça.  

 

Seguiu-se, então, a redistribuição dos autos ao Des. Luís 

Soares de Melo (fls. 337 e 340) que, entretanto, deu-se por suspeito (fl. 341), o que 

justificou nova redistribuição dos autos (fl. 343), desta vez a este Relator (fl. 345), 

em 14/08/2014.  
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Na fase de instrução foram colhidos depoimentos do 

querelante (fls. 489/504) e de suas testemunhas Rogério Leão Zagallo (fls. 

531/558), Emanuel Brandão Filho (fls. 505/516), Claudia de Souza Lima 

Sucucuglia (fls. 559/566), Dorothi Maria Ricci Adordo (fls. 526/530) e José Carlos 

Cosenzo (fls. 517/525), bem como das testemunhas do querelado, Roberto 

Grazzi (fls. 688/691), Suzana Jorge de Mattia Ihara (fls. 744/765), Eliana Cassales 

Tose de Melo (fls. 692/703), Carlos Eduardo Oliveira de Alencar (fls. 704/710), 

Márcia Helena Boschi (fls. 679/682), Ivo de Almeida (fls. 670/674), Maria 

Domitila Prado Mansur (fls. 675/678), André Luiz Bogado Cunha (fls. 711/715), 

Hidejalma Mucio (fls. 766/777), Larissa Paoloni (fls. 778/783), Rita de Cássia 

Malavasi (fls. 683/687) e Bruno Paes Manso (fls. 784/786).  

 

Efetuado o interrogatório (fls. 787/815), o querelado 

requereu diligências, na fase do art. 10 da Lei nº 8.038/90 (fls. 825/826), o que, 

entretanto, foi indeferido pela decisão de fls. 834/836.  

 

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações 

finais (fls. 839/866 e 868/878).  

 

A douta Procuradoria de Justiça, com as considerações 

de fls. 883/897, opinou pela absolvição do querelado, nos termos do art. 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.  

 

É o relatório.  

 

Conforme V. Acórdão de fls. 224/237, de 14/08/2013, 

complementado pelo V. Acórdão de fls. 281/285, de 11/12/2013 (Embargos de 

Declaração), este C. Órgão Especial recebeu a queixa-crime somente “no que diz 
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respeito aos crimes de calúnia (os dois fatos colocados como primeira calúnia e segunda 

calúnia), na forma do art. 138, do CP, duas vezes, rejeitando-a por falta de justa causa 

quanto ao crime de difamação e por inépcia sobre a terceira calúnia”.  

 

As duas calúnias foram atribuídas ao querelado com 

base na alegação de falsa imputação de crime de prevaricação (art. 319 do Código 

Penal).  

 

2 – RESUMO DOS FATOS. 

 

O querelante alude a uma carta escrita e subscrita pelo 

querelado (Promotor de Justiça), fora de seu exercício funcional, que foi enviada 

ao advogado encarregado da defesa de Gil Rugai (denunciado por homicídio 

em processo com grande repercussão na mídia), relatando que o querelante 

(magistrado), embora designado provisoriamente para atuar em segunda 

instância, com prejuízo de suas funções no 5º Tribunal do Júri, estaria emitindo 

determinações indevidas para os Juízes daquela unidade jurisdicional.  

 

Dentre essas determinações e orientações do 

magistrado, consideradas ilegais pelo Promotor (emitente da carta) destacam-se, 

na parte que interessa ao desfecho desta ação penal: a) a de não designar mais de 

duas sessões de julgamento por semana para cada um dos magistrados que lá 

atuavam; e b) a de não nomear advogados do IDDD – Instituto de Defesa do 

Direito de Defesa.  

 

As declarações do querelado, nessa carta, insinuavam 

que essas condutas atribuídas ao magistrado visavam a beneficiar sua namorada 

(ou convivente), que também atuava naquele 5º Tribunal do Júri como Promotora 

de Justiça; no primeiro caso (item “a”) porque ao restringir o número de sessões 
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por semana tornaria mais tranquila a atividade dessa Promotora; e no segundo 

caso (item “b”) para impedir que nas sessões plenárias a representante do 

“parquet” (namorada do querelante) enfrentasse advogados mais bem 

preparados.  

 

Essas acusações repercutiram negativamente nos meios 

forenses e na imprensa e foram consideradas pelo magistrado como falsa 

imputação de crime de prevaricação, tipificado no art. 319 do CP com a seguinte 

definição: “Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo 

contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. Daí a 

apresentação de queixa-crime por calúnia (Art. 138 do CPC): “Caluniar alguém, 

imputando-lhe falsamente fato definido como crime”. 

 

3. - MATERIALIDADE E AUTORIA. 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. AUTENCIDADE 

E CONTEÚDO DA CARTA NÃO IMPUGNADOS. 

 

A defesa do querelado, na verdade, está apoiada em outros 

fundamentos principais: a) ausência do elemento normativo referente à 

atribuição de fato definido como crime; b) exercício do direito de petição (art. 

5º, inciso XXXIV, da Constituição Federal); c) veracidade dos fatos imputados ao 

querelante; e d) inexistência de propósito ofensivo, todos examinados 

separadamente nos tópicos seguintes. 

 

3.1 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO ELEMENTO 

NORMATIVO REFERENTE À IMPUTAÇÃO DE 

FATO DEFINIDO COMO CRIME. 

 

Nesse ponto assiste razão ao querelado.  
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Como leciona CEZAR ROBERTO BITENCOURT "para 

que o fato imputado possa constituir calúnia, precisam estar presentes, simultaneamente, 

todos os requisitos do crime: a) imputação de fato determinado qualificado como crime; b) 

falsidade da imputação; c) elemento subjetivo - 'animus caluniandi'. A ausência de 

qualquer desses elementos impede que se possa falar em fato definido como crime 

de calúnia" (Tratado de Direito Penal. vol. 2. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

320).  

 

No presente caso, o querelado afirma que o magistrado 

estava afastado de suas funções (em primeira instância) e que, por isso, jamais 

poderia emitir qualquer determinação ou orientação aos funcionários e aos juízes 

da Vara. 

 

Essa declaração, embora carregada com expressões 

inadequadas (colocando em dúvida a idoneidade do querelante em razão da 

insinuação de favorecimento), não caracteriza o crime de calúnia, porque o fato 

imputado (e apontado como falso pelo querelante) não abriga uma das 

elementares do delito de prevaricação (a prática do ato no exercício da função).  

 

Conforme lição de Guilherme de Souza Nucci (Código 

Penal Comentado, Editora RT, Nota 123 do art. 319), o tipo do art. 319 do Código 

Penal exige que o ato (considerado ilícito) tenha sido praticado, de ofício, por 

agente que, necessariamente, deve estar no exercício de sua função, “segundo seus 

deveres funcionais”, o que não se verifica no presente caso.  

 

E, se o querelado, em sua declaração estava reclamando 

de atos que estariam sendo praticados pelo querelante fora de suas funções 

(reputando ilegal essa conduta), não seria coerente presumir, ao mesmo tempo 



 PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 

 

(e contraditoriamente) que ele estivesse imputando ao magistrado a prática de 

atos ilegais relacionados ao “ exercício de sua função” para então enquadrá-lo no 

crime de calúnia (art. 138) por falsa imputação do crime do art. 319 do CP: 

“Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 

disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”.   

 

Não se compreende, ademais, de que forma o 

magistrado, dentro desse contexto das alegações do querelado, poderia 

prevaricar, retardando ou deixando de praticar, indevidamente, atos de ofício, 

ou os praticando ilegalmente, se a própria declaração do querelado afirmava que 

ele estava afastado de suas funções. 

 

3.2 – POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE 

DIFAMAÇÃO: “Atribuir a alguém fato determinado 

ofensivo à sua reputação”. RECONHECIMENTO. 

 

O caso é de “emendatio libelli”, que ocorre quando o juiz, 

sem modificar a descrição da dinâmica fática contida na exordial acusatória, a ela 

atribui definição jurídica diversa, ainda que tal procedimento resulte na fixação 

de pena mais grave. É o que dispõe expressamente o artigo 383 do Código de 

Processo Penal.  

 

Tal norma decorre da máxima “nihil tibi factum dabo tibi 

jus”, que exprime o dever do réu de se defender dos fatos, pois cabe ao juiz dizer 

o direito (HC 350708/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/04/2016, 

AgRg no AREsp 745828/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 

03/12/2015, AgRg no REsp 1457372/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 

03/12/2015; HC 312892/AL, Rel. Min. Felix Fischer, j. 01/10/2015). 
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E sequer há necessidade de prévia manifestação da 

defesa, porque a desclassificação, no caso, está sendo operada para o delito de 

difamação, “cujos elementos típicos encontram-se logicamente contidos no tipo da 

calúnia” (HC 144.274⁄MG, Rel. Min. JORGE MUSSI, Rel. p⁄ Acórdão Min.GILSON 

DIPP, QUINTA TURMA, j. 23⁄11⁄2010). No mesmo sentido: 

 

“Não há calunia, se a imputação da prática de prevaricação 
é atípica, à falta da afirmação de elemento subjetivo 
específico à sua caracterização; possibilidade, contudo, de 
enquadramento da ofensa em outras modalidades de crime 
contra a honra” (STF, 1ª Turma, HC 69.331/RJ, Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, j. 15/12/1992). 

 

 

4 – QUEIXA-CRIME, PORTANTO, QUE PASSA A 

SER EXAMINADA COM ENFOQUE NO ARTIGO 

139 DO CÓDIGO PENAL. 

 

O caso envolve imputação de fato determinado que, 

embora sem se revestir de caráter criminoso, é ofensivo à honra objetiva da 

vítima. Sob esse aspecto, as teses da defesa não afastam a configuração do delito. 

 

4.1. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE PENAL. FATOS 

ATRIBUÍDOS AO QUERELANTE QUE TERIAM 

SIDO ADMITIDOS POR ELE COMO 

VERDADEIROS.  

 

Esse argumento não convence. 

 

O que pode ser considerado verdadeiro, diante das 

provas produzidas nos autos, é somente o fato relativo: 1) à orientação do 
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magistrado para que os Juízes do 5º Tribunal do Júri alongassem a pauta (com o 

espaçamento de datas para não prejudicar o cumprimento dos processos pelo 

cartório); e 2) ao seu posicionamento pessoal quanto ao descabimento de 

nomeação de advogados dativos do IDDD.  

 

Entretanto, para afastar a tipificação da difamação com base 

nesse fundamento (veracidade das imputações), como permite excepcionalmente 

o parágrafo único do art. 139 c.c. art. 327 do Código Penal, seria necessário que a 

prova da veracidade dos fatos abrangesse também os elementos normativos 

relacionados à imputação do injusto (especificamente o fato considerado 

ofensivo à reputação). Ou seja, somente seria possível cogitar da exclusão da 

tipicidade caso ficasse demonstrado que a imputação de favorecimento de 

terceiros (irrogada ao magistrado) era real e verdadeira, o que não ocorreu. 

 

Pelo contrário, a prática atribuída ao querelante, no que se 

refere às determinações para manter a organização da Vara (com orientações 

sobre a pauta de julgamentos) e à indicação de Substitutos, foi reconhecida como 

legítima pela E. Corregedoria Geral de Justiça: 

 

 

“A convocação para atuar em 2ª instância se dá, de fato, 
sem alteração do cargo. Em outras palavras, interessa a 
qualquer magistrado convocado que a Vara da qual é titular 
permaneça com o serviço ao menos da forma como foi 
deixado, dada a situação precária e temporária da 
convocação, que pode cessar a qualquer momento. 
 
Ao magistrado não titular que assume a Vara em situação 
igualmente precária e temporária incumbe, a seu turno, a 
manutenção do status quo até mesmo em respeito ao 
magistrado convocado. 
 
No caso específico, o representado narrou ter havido 
reunião com todos os juízes auxiliares designados para 
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atuar na Vara, em conjunto com a coordenadora de serviço 
e com os funcionários, para explanar a situação da 
convocação e do afastamento. Na ocasião, não houve 
irresignação manifestada pelos colegas, inclusive pela 
esposa do representante, juíza auxiliar mais antiga, 
incumbida de assumir a Vara. 
 
Demais disso, as razões declinadas para limitação das 
sessões de julgamento, consoante explanado nas 
informações prestadas, encontram respaldo na necessidade 
de se cadenciar o trabalho e adequá-lo às limitações do 
Cartório, de forma a não se perderem audiências e plenários 
por incapacidade de se cumprir em prazo razoável as 
intimação dos réus e testemunhas. 
 
A planilha ora acostada, por fim, indica que a pauta 
encontra-se em prazo adequado e razoável. 
 
No que pertine à rejeição, pelo representado, de advogados 
dativos integrantes do Instituto de Defesa do Direito de 
Defesa, a matéria ventilada é eminentemente jurisdicional 
e atacável por meio do recurso adequado. 
 
Mesmo assim não fosse, o entendimento do magistrado 
representado encontra-se firmado aos menos desde fevereiro 
de 2010 (fls. 83) e sua forma de atuação foi compartilhada 
pelos juízes auxiliares designados para a Vara” (fls. 
94/75). 
 

 

A par dessas considerações, a prova testemunhal 

também comprovou que a conduta atribuída ao querelante não está (e nunca 

esteve) relacionado à ideia de beneficiar sua namorada ou convivente. 

 

A orientação para que as sessões plenárias fossem 

reduzidas de três para apenas duas por semana (para cada um dos juízes) 

decorreu, na verdade, da necessidade de desafogar o cartório, conforme 

esclarecimento que o querelante prestou a fl. 490: 
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“...Cerca de dois meses depois, aproximadamente, eu notei 
– porque eu mantinha contato com o pessoal do cartório – 
que plenários e audiências estavam sendo prejudicados 
porque a pauta estava muito curta, e todo juiz sabe que 
pauta longa é ruim, mas pauta curta é ruim também porque 
afoga o cartório. E em casos de júri, muito pior, porque no 
plenário não é só intimação de testemunha que se faz, há 
toda uma preparação administrativa para plenários. E, na 
época em que eu saí, a orientação era para que todos fizessem 
plenários três vezes por semana. Ora, com três vezes por 
semana, menos de mês, causa problema para o cartório. A 
minha orientação foi: 'estiquem um pouco a pauta', 
'como?', 'fazendo dois plenários por semana cada juiz'.  

 

Esse fato foi confirmado pela Diretora do Cartório: “Eu 

não me recordo de nenhum fato, assim: 'Ah, tal processo', mas era muito curto, ainda 

mais em Plenários; às vezes dependia de alguma precatória, intimação de testemunha e 

não dava tempo, o prazo era realmente muito curto” (fl. 568). 

 

O Juiz Emanuel Brandão Filho também tinha 

conhecimento dessa dificuldade: 

 

“...O que eu posso dizer de pauta é que, de fato, em 
determinado momento, a gente estava marcando, salvo 
engano meu, três plenários por semana e o que nos foi 
passado, até pelo doutor Cassiano, é que o cartório não 
estava conseguindo dar cumprimento, a pauta estava muito 
curta, por conta do número de plenários que a gente estava 
fazendo e, então, que o cartório, imagino eu – mas vira e 
mexe eu passo no cartório quando venho para a Barra 
Funda, sempre vejo pouca gente trabalhando – falaram que 
o cartório não conseguiria, mas não...Isso diminuiu o 
número de plenários, mas não porque o promotor A ou B 
estava trabalhando. Diminuiu. Ponto” (fl. 508). 

 

O querelante também não deu nenhuma ordem para que 

os juízes nomeassem ou deixassem de nomear advogados. A restrição quanto aos 

advogados do IDDD representava um posicionamento pessoal, que o querelante 
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já possuía antes da nomeação ocorrida no processo do caso Gil Rugai. Confira-

se, por exemplo, o documento de fl. 13 (cópia de despacho), em que ele já 

sustentava esse seu posicionamento em 03/03/2010. 

 

Foi exatamente o que esclareceu a testemunha, Cláudia 

de Souza Lima Sucucuglia, Diretora do Cartório: 

 

“J.: E com relação à indicação de defensores do I.D.D.D. nos 
processos? Como isso era feito, havia determinação do 
doutor Cassiano: 
D.: O doutor Cassiano não nomeava e dava um despacho 
fundamentando a decisão dele. 
 
J.: A nomeação de defensores do I.D.D.D. ocorreu no caso 
do Gil Rugai, então, quando você diz que o doutor Cassiano 
não nomeava, ele já não nomeava a partir do caso Gil Rugai 
ou antes: 
 
D.: Antes. Quando começou a indicar o I.D.D.D., doutor 
Cassiano... 
 
J.: Em que época aconteceu isso? 
 
D.: Eu não lembro, mas, antes do Doutor Cassiano ir para 
o Tribunal, ele já não nomeava, fundamentava, tinha todo 
um despacho fundamentado a decisão dele” (fl. 561). 

 

A própria esposa do querelado (Juíza Suzana), ouvida a 

fl. 764, sabia que a restrição aos advogados do IDDD era um posicionamento que 

o querelante já possuía e que ele não impunha aos demais: 

 

“D: Primeiro, porque ele sempre teve esse posicionamento 
com o IDDD, é o posicionamento dele, ele não concordava, 
achava esse convênio, achava que o convênio não era 
regularizado, ele não aceitava a indicação do IDDD e 
acabava indicando; isso em todos os processos” (fl. 753) 
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“MP. E o doutor Cassiano também chegou a dizer para a 
senhora 'não quero', deixou claro que não queria do IDDD: 
 
D. Não, ele conversou comigo, eu não acatei o 
posicionamento dele, ele nunca tentou me convencer. Eu 
designava sempre o IDDD, até dava mais trabalho mesmo, 
eles eram mais desgastantes em Plenário, tinha que passar 
por isso, né” (fl. 764). 

 

4.2 - REPERCUSSÃO NEGATIVA DA 

IMPUTAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. 

 

 
É compreensível a indignação do querelante diante da 

gravidade das ofensas.  

 

No diário “O Estado de São Paulo”, por exemplo, o 

destaque foi a possível paralisação do processo de Gil Rugai, porque o querelante 

(magistrado), juntamente com a promotora do caso, com quem supostamente 

mantinha relacionamento amoroso, teria cometido irregularidades durante o 

tramite processual. Consta desse noticiário que “segundo o procurador, os supostos 

desmandos de Zorzi Rocha beneficiavam a promotora do caso”.  

 

O site Consultor Jurídico também se refere à carta 

escrita pelo querelado, noticiando que “de acordo com o documento entregue pelo 

procurador ao advogado, o juiz titular do Tribunal do Júri durante o processo, Cassiano 

Zorzi Rocha teve um relacionamento amoroso com a promotora do mesmo tribunal” e 

que (conforme afirmação do Procurador) o magistrado continuou mandando na 

Vara do Juri “mesmo depois de ser transferido para a segunda instância”, o que teria 

beneficiado a promotora. A carta, aliás, muniu o advogado da defesa de Gil 

Rugai de argumentos para questionar a validade dos atos praticados naquele 

processo. Porque segundo seu relato (publicado no CONJUR), “em relação ao caso 
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Rugai, a influência de Cassiano Rocha pode ter prejudicado o processo, como colheita de 

prova” e que “se as manobras de Cassiano Rocha se confirmarem, não houve apenas 

prejuízo no caso Gil Rugai, mas outros casos também podem ter sofrido prejuízo” (fl. 

118).  

 

4.3 - PROPÓSITO OFENSIVO. QUESTIONAMENTO 

PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE O 

QUERELADO AGIU COM “ANIMUS NARRANDI” 

(ITEM “37” DE FL. 146), NO EXERCÍCIO DO 

DIREITO DE PETIÇÃO (ITEM “24” DE FL. 142) E 

DA LIVRE EXPRESSÃO DO PENSAMENTO (ITEM 

“42” DE FL. 146). 

 
 

Esse argumento também não convence.  

 

A prova testemunhal indica que o querelado, antes de 

escrever a carta, já havia comentado com um colega de trabalho que, em razão 

de um acontecimento com sua esposa (Juíza), iria agir contra o querelante (fl. 

544).  

 

Essa conotação vingativa ou de revanche (caracterizada 

pelo contexto dos fatos) é totalmente incompatível com a alegação de mero 

exercício da cidadania ou do direito de petição, ao menos nessa parte referente 

ao questionamento da lisura da conduta do querelante.  

 

É importante considerar, nesse ponto, que o querelado 

havia sido aconselhado por outro Promotor de Justiça, várias vezes, para que não 

se utilizasse de processo judicial como instrumento para “desfilar a sua ira, o seu 

descontentamento” (fl. 546), mas mesmo assim (tendo tempo suficiente para 
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refletir), ele agiu de forma inadequada e indesejável, emitindo declarações ao 

advogado, com relatos não apenas de fatos que poderiam, em tese, configurar 

irregularidades (o que seria entendido como “animus narrandi” se fosse apenas 

essa a imputação), mas também (e nesse ponto está o excesso injustificado), com 

insinuação sobre a existência de manobras (inexistentes) atribuídas à 

responsabilidade do querelante, pois, em suas declarações deixou entrever que 

a conduta do magistrado visava a beneficiar sua namorada ou convivente.  

 

A testemunha Rogério Leão Zagallo (Promotor de 

Justiça), ao ser indagado se tinha conhecimento da carta emitida pelo querelado, 

foi objetivo e bastante esclarecedor em sua resposta: 

 

“D.: Foi uma das situações mais tristes que eu vivenciei na 
minha carreira. O doutor Marcos, ele se dizia, à época, meu 
amigo, e ele, em um determinado dia, no final da tarde, ele 
me procurou na minha sala e, se dizendo meu amigo, ele 
queria me avisar, me antecipar do que ele faria e, nessa 
oportunidade, ele disse que faria isso daí, que tomaria 
contato com...até, na época, ainda era o doutor Paulo José 
da Costa o advogado do réu, e que exporia, dizendo ele para 
mim: 'que a prisão e a pronúncia de Gil Rugai foram 
decididas na cama entre lençóis, porque o Juiz e a 
Promotora, quando da tramitação do processo, mantinham 
relação amorosa', e, por conta disso, ele iria comunicar 
formalmente ao advogado essa relação entre os dois” (fls. 
542/543). 
 
“D.: Na sequência da conversa. Daí eu cheguei para ele e 
falei...chamava ele de Marquinhos: 'Marquinhos, senta aí, 
vamos conversar. Por que isso? Ai ele fala: “Não, porque 
mexeram com a minha família', ele batia no peito, 'e quando 
eles mexeram com a minha família, eles começaram a 
comprar uma briga comigo e agora eles vão ver' e eu disse: 
'Me conta melhor a história, vamos conversar', e ele falou: 
'É, o Cassiano prejudicou minha esposa e agora ele vai ver, 
porque ele mexeu com a minha família', isso ele ressaltava, 
era questão de mexer com a família dele, aí eu falei: 'Então 
vamos sentar, vamos conversar”. 
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J. Prejudicou no quê? Ele disse? 
 
D. Não sei, não sei. Aí, eu disse para ele: 'Doutor Marcos', 
aliás, perdão, falei: 'Marquinhos, não faça isso; não faça isso 
por algumas razões: Primeiro, você está dizendo que os dois 
mantinham relação durante o período em que havia 
instrução criminal, não é verdade; os dois, durante a 
instrução criminal tinham os seus relacionamentos 
próprios, eles não tinham relacionamento, os dois eram 
casados; na verdade, o Cassiano era casado e a doutora 
Mildred tinha uma união estável com o seu anterior...e os 
dois, eles tinham esse relacionamento, então, não havia 
entre eles nenhum tipo de relação...” 
 
......... 
 
D.: “...Mas eu falei, essa é a primeira razão: 'Na instrução, 
eles não tinham relacionamento, esse processo estava em 
Brasília, quando esse processo voltou de Brasília, eles nem 
encostaram, não tem nem um despacho de mero expediente 
dele, não tem uma ciência da Mildred. Então, é uma 
injustiça você falar isso. E, terceiro, você não vai fazer isso 
porque você foi Promotor do Júri por muitos anos, você sabe 
que esse processo é o processo mais complicado que já 
tramitou no Júri nos últimos anos, eu posso dizer, porque 
eu atuei nesse caso, conheço bem esse caso, a dificuldade que 
envolvia esse caso, você não pode, eventualmente, usar um 
processo como forma de você de vingar ou você...por não 
gostar de uma decisão de A ou B, se vingar em um processo, 
existem vidas sendo discutidas, a liberdade de uma pessoa' 
 
J. E o doutor não perguntou a ele: 'O que fizeram com a sua 
esposa? 
 
D. Não, não perguntei. Ele dizia que era prejuízo, que 
alguma coisa provavelmente feita pelo doutor Cassiano, 
teria repercutido. E eu disse a ele: 'Você não faça isso, se 
quiser, se achar que a decisão do Cassiano...procure a 
Corregedoria, procure o Conselho Nacional de Justiça', até 
brinquei com ele: 'Espere ele no estacionamento e discuta 
com ele de homem para homem, mas o processo não é o lugar 
para você desfilar a sua ira, o seu descontentamento'. 
............. 
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D.: Eu não acreditei que ele fizesse, acreditei que ele 
estivesse naquele momento com raiva, ou algo...eu achei que 
ele fosse refletir. Também, se me permite, há um fato 
interessante: No dia seguinte, eu conversei com a Mildred, 
expus a ela o teor da nossa conversa; nesse período, na 
sequencia, ela ficou muito preocupada, até com a exposição 
que poderia acontecer nesse caso, e de fato aconteceu, tanto 
é que a imprensa me procurou, isso foi divulgado em canais, 
em imprensa, e ela ficou extremamente preocupada com o 
que podia acontecer com o processo, com ela, com a honra 
deles...”. 

 

Indagado se o documento foi juntado no processo, a 

testemunha respondeu afirmativamente, esclarecendo: 

 

“E o Juiz, doutor Emanuel, que, à época atuava no caso, me 
abriu vista para eu me manifestar sobre aquilo, e eu fiquei, 
já como Promotor do caso, indignado, porque eu falei, 
imaginei como um colega pudesse usar um processo para se 
vingar de uma pessoa que ele não gosta e me manifestei 
pedindo a rejeição do pedido dele” (fl. 547). 

 

4.4 - OFENSA INDIRETA. EMPREGO DE 

FÓRMULA INTERROGATIVA. IRRELEVÂNCIA. 

 

O tipo penal de difamação, tal como ocorre na calúnia, 

não exige a atribuição de certeza à imputação. Muitas vezes a honra da pessoa 

pode ser atingida mediante atribuição de suspeitas ou questionamento sobre a 

licitude ou lisura de seu comportamento. Nesse sentido: Ação Penal 929/AL, Rel. 

Min. Gilmar Mendes, j. 27/10/2015.  

 

Na lição de HUNGRIA, a calúnia muitas vezes “mascara-

se, fazendo preceder ou acompanhar de protestos quanto à falsidade do fato imputado ou 

ressalvas quanto à inocência da vítima. É o sopro da barata, o bater de asas com que o 

vampiro suaviza a mordedura” (HUNGRIA, Nelson, Comentários ao código Penal, 
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v. 6. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 66). Ainda sobre a calúnia equívoca, 

leciona BITENCOURT não ser “indispensável que se afirme categoricamente a 

imputação do fato, pois se pode caluniar colocando em dúvida a sua autoria” 

(BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de Direto Penal, vol. 2, 12ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 324). ARANHA classifica a ofensa, que consiste no “lançamento 

de uma suspeita sobre determinada pessoa, sem que se dirija de maneira clara, sem que se 

diga de maneira explícita que a pessoa está envolvida em determinado fato, como ofensa 

indireta, meio hábil para perpetração de crime contra a honra (ARANHA, Adalberto 

José Q. T. de Camargo. Crimes contra a honra, 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 

21). 

 

4.5. REPROVAÇÃO DA CONDUTA DO 

QUERELADO NO ASPECTO PENAL. 

RECONHECIMENTO. 

 

Os fatos comprovados nos autos revelam que, em razão 

do comportamento desarrazoado do Promotor, a vítima teve sua reputação 

injustamente questionada na imprensa.  

 

Uma exposição dessa natureza – com repercussão tão 

abrangente e prejudicial à imagem do querelante não pode ser completamente 

ignorada. O Juiz, tal como o Promotor de Justiça, precisa zelar por sua 

reputaçao para ter o respeito da sociedade, imprescindível ao exercício de sua 

atividade. Como se dizia da mulher de Cézar, não basta ser honesto, é preciso 

parecer honesto. E o ataque ao magistrado, idealizado a partir de uma aparente 

rusga entre o querelante e a esposa do querelado, além de agredir violentamente 

esse bem jurídico (honra) constitui ato que deveria ou poderia ter sido evitado.  

 

4.6. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. 
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A conduta do querelado - diante das circunstâncias 

comprovadas nos autos - não pode ser compreendida de outra forma senão como 

modo de revide (na parte das insinuações de favorecimento), pois, caso sua 

intenção fosse somente relatar uma irregularidade, bastaria oficiar à 

Corregedoria ou Conselho Nacional de Justiça ou (em relação ao advogado) não 

carregar as declarações com expressões ofensivas à honra alheia (insinuando o 

favorecimento). O querelado, entretanto, agiu irresponsavelmente (na parte das 

insinuações) e somente se preocupou em oficiar à Corregedoria após a 

repercussão do fato na mídia.  

 

É importante considerar, sob esse aspecto, que o objeto 

da discussão, no presente caso, não é o relato de supostas irregularidades, pois a 

declaração do querelado poderia perfeitamente “representar uma concomitante e 

eficiente via de combate, naquilo que o Doutor Marcos entendia como ingerência” do 

querelante, como sustentou a Procuradoria de Justiça a fl. 179/180. O que se 

questiona, na verdade, é a insinuação de favorecimento. É com enfoque nessa 

imputação (sugerindo o desvio de finalidade e a parcialidade do magistrado) que 

a questão deve ser examinada (porque é esse o fato considerado ofensivo à 

reputação do querelante).  

 

Assim, se o fato insinuado (envolvendo favorecimento 

de terceiro) é ofensivo, porém, não verdadeiro (e ainda produziu efeitos 

negativos à reputação alheia), só por esse fundamento, o crime de difamação já 

se pode ter como configurado. A partir daí (delimitando o cerne da controvérsia), 

torna-se inócua a continuidade da discussão sobre o posicionamento adotado 

pelo querelante no que se refere: a) à não nomeação de advogados do IDDD; e b) 

à sua interferência na organização da Vara (com controle da pauta de 

julgamentos ou redistribuição de processos de um juiz para outro); ou sobre 
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qualquer outra questão relacionada ao desentendimento (profissional) ocorrido 

entre o querelante e a esposa do querelado (que desencadeou a cessação da 

designação desta última junto ao 5º Tribunal do Júri) ou sobre eventuais faltas 

funcionais da esposa do querelante. Porque nenhuma dessas circunstâncias 

justificaria a imputação de fato falso e ofensivo à honra alheia. 

 

4.7. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL. “Animus 

diffamandi”. Caracterização. 

 

Não é só o ataque, a ofensa e a repercussão negativa, 

considerados isoladamente, que entristecem nesse episódio.  

 

Na verdade, é o contexto dos fatos (envolvendo a 

predisposição demonstrada pelo querelado em agir para atingir o querelante) 

que dá o tom de reprovação no aspecto penal. Porque as expressões ofensivas, 

aqui, não foram proferidas (apenas imprudentemente) no calor de uma 

discussão. Na verdade, a vontade de emitir declarações (questionando a 

idoneidade do querelante) teve origem a partir de um episódio envolvendo a 

substituição de sua esposa do cargo de Juíza Corregedora do 5º Tribunal do Júri 

(fl. 810). O querelado ficou indignado com esse fato (cessação da designação de 

sua esposa) e resolveu agir, porque “mexeram com sua família”, conforme relato da 

testemunha de fl. 544.  

 

Não custa repetir, sob esse aspecto, que o querelado já 

havia sido orientado por outro Promotor de Justiça a não agir dessa forma; 

recebeu, inclusive, esclarecimento de que a imputação que ele fazia naquela 

ocasião (no sentido de que a prisão e a pronúncia de Gil Rugai teriam sido 

“decididas na cama entre lençóis”) não era verdadeira, porque “os dois, durante a 

instrução criminal tinham os seus relacionamentos próprios” (fl. 544).  
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Inconformado, mas com tempo suficiente para refletir, 

o querelado – mesmo assim - não desistiu do revide e logo tratou de encaixar 

outra imputação, desta vez insinuando que a interferência do magistrado na 

organização da Vara do Júri visava a beneficiar sua namorada ou convivente.  

 

Ocorre que ele sabia, ou deveria saber, ou no mínimo 

tinha (ou deveria ter) consciência de que essa insinuação (favorecimento) não 

encontrava respaldo em nenhum fato concreto ou mesmo em indícios ou em 

algum comentário (maldoso que fosse) abordando o comportamento do 

Magistrado e da Promotora sob esse aspecto. Tanto que ele (querelado) buscou a 

utilização de uma fórmula interrogativa e genérica (porém eficiente) para 

colocar em dúvida a idoneidade do querelante. E o resultado não poderia ser 

outro: o abalo da imagem do magistrado diante da repercussão dessa insinuação 

na imprensa.  

4.8. CAUSAS EXCLUDENTES DE 

CULPABILIDADE. Inexistência. 

 

No item “58” de fl. 149 o querelado tenta justificar suas 

declarações, alegando que “as indagações eram, efetivamente, dúvidas, pois inúmeros 

outros motivos para a conduta do querelante poderiam existir, porém, sem conhecimento 

por parte do querelado”.  

 

Esse fato, entretanto, não justifica as insinuações.  

 

A existência de dúvidas (e o desconhecimento de outros 

fatos) indica que o querelado agiu sem nenhuma convicção da veracidade de 

suas imputações, o que afasta eventual hipótese de erro sobre as circunstâncias 

de fato.  
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A situação se enquadra em exemplo citado por Nelson 

Hungria (Comentários ao Código Penal, v. 6, 4ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 1958, 

p. 69/70) quando diz que “se as circunstâncias não são de molde a justificar a boa-fé 

do agente, é de inferir-se que este procedeu sem a certeza subjetiva da veracidade” (na 

imputação do fato ofensivo).  

 

Dentro de todo esse contexto, envolvendo situação de 

irritação e revolta (por causa de um incidente ocorrido com sua mulher) é difícil 

acreditar que o querelado - ao sugerir a existência de manobras ilegais no 

comportamento do querelante - tenha agido sem intenção de ofender, ou seja, 

que tenha feito apenas “raciocínios em razão do que estava acontecendo” (fl. 809) ou, 

ainda, que tenha agido impelido por erro sobre as circunstâncias fáticas. Tanto 

que em seu interrogatório, mesmo sem base concreta para justificar a 

insinuação de favorecimento de terceiros (e ciente da repercussão negativa da 

ofensa), ele ainda manteve tudo o que escreveu na carta (fl. 808).  

 

Assim, embora o querelado se mostre pessoa honrada no 

trabalho, é caso de aplicar reprimenda penal pelo deslize cometido. E esse 

posicionamento fica mantido em todos os seus termos, mesmo diante das razões 

da divergência (propondo a absolvição), porque a despeito dos entendimentos 

contrários, não se vislumbra, no caso, qualquer equívoco na desclassificação do 

crime de calúnia para o de difamação.8 

 
8 Ficou decidido pela desclassificação da calúnia para o crime de difamação com base na disposição expressa do art. 383 do Código 
Penal e em precedente do STF (1ª Turma, HC 69.331/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15/12/1992), porque embora as imputações 
(descritas na queixa) não tenham configurado o crime de prevaricação, existem – nas declarações do querelado – expressões ofensivas 
à honra do querelante que justificam o reconhecimento do crime de difamação. 
 
E, sob esse aspecto, também não se vislumbra nenhuma contradição ou incompatibilidade com a decisão anterior deste C. Órgão 
Especial, que na fase preliminar – prevista no art. 6º da Lei 8.038/90 – havia rejeitado, por falta de justa causa, uma outra imputação 
de crime de difamação. 
 
Em primeiro lugar, porque aquela difamação descrita na queixa (e objeto da rejeição) referia-se a fato diverso, ou seja, dizia respeito 
à insinuação de que a esposa do querelado só havia sido desligada da Vara do Júri – a pedido do querelante – por não compactuar 
com coisas erradas; ao passo que, aqui, a difamação (decorrente da desclassificação), envolve discussão sobre a insinuação de que a 
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5 – DOSIMETRIA DA PENA.  

 

Como o querelado é réu primário e de bons 

antecedentes a pena base (CP, art. 59) é fixada no mínimo legal (três meses de 

detenção e dez dias multa)9. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes10, 

 
interferência do querelante na Vara do Júri (controlando a pauta e impedindo a nomeação de advogados do IDDD) visava a beneficiar 
sua namorada ou convivente. 
 
As duas imputações estão baseadas em fatos e situações diferentes (de um lado envolve o motivo da cessação da designação da 
magistrada e de outro envolve a interferência do querelante na Vara do Júri) e, embora ambas estejam contidas na mesma carta, nada 
justifica que a rejeição liminar de uma delas, só por esse motivo, torne atípica ou insubsistente a outra. Vale dizer, não é só porque um 
fato específico não ficou configurado como crime de difamação que o outro fato diverso (também descrito na queixa) não possa 
configurá-lo, ainda que em decorrência da desclassificação de outro crime (calúnia). 
 
Assim, uma vez recebida a queixa-crime (em relação às duas calúnias), já não se pode falar em impedimento (baseado naquela 
discussão antecedente que rejeitou a primeira difamação) para que este C. Órgão Especial aplique o art. 383 do CP, principalmente se 
não existe dúvida quanto ao enquadramento da ofensa em outra modalidade de crime contra a honra, como ocorre no presente caso, 
pelas razões já expostas no voto. 
 
Por esse motivo, é mantido o posicionamento de procedência parcial da ação, não só por esse fundamento, mas também porque a 
desclassificação, aqui, se dá com apoio na própria descrição dos fatos envolvendo a insinuação de favorecimento, em relação aos 
quais o querelado já teve oportunidade de se defender. 
 
É importante considerar, ademais, que esse posicionamento (reputando injusta e inadequada a conduta do querelado) é adotado com 
base no excesso injustificado cometido pelo querelado. E não por causa da contundência de sua manifestação. 
 
Porque o direito ao relato de eventuais irregularidades (atribuídas ao magistrado) nunca foi objeto de questionamento. Tanto que a 
decisão fez ressalvas quanto a esse aspecto, por exemplo, nos trechos constantes dos itens 4.3 e 4.6 acima.  
 
9 Nessa fase está sendo considerado que o querelado não tem personalidade voltada para o crime e que sua qualificação 
profissional (membro do Ministério Público) não justifica (por si só) a fixação acima do mínimo legal (inclusive porque ele agiu 
fora do exercício funcional).  
 
De qualquer forma, o comportamento do querelado, neste caso, já é avaliado com enfoque no grupo social a que ele pertence, ou 
seja, sua condição social e profissional já constitui objeto de consideração na formação de convicção sobre a configuração da 
difamação. 
 
Porque a proposta de condenação, aqui, está apoiada no entendimento de que o querelado na condição de Promotor de Justiça – 
diversamente do que poderia ocorrer com um leigo por exemplo - sabia ou deveria saber das consequências de seu ato. A partir 
daí, o aumento da pena-base com apoio nesse mesmo fundamento (que é a condição social e profissional do ofensor) poderia 
caracterizar o bis in idem. Sobre essa questão, o STJ firmou orientação no sentido de que a valoração negativa das circunstâncias 
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal só deve incidir, normalmente, quando “os fundamentos para tanto utilizados 
extrapolarem os elementos inerentes ao tipo penal” (REsp 1.447.685/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04/08/2015).  
 
Nessa linha, é razoável dizer que se a condição social e profissional do querelado, tal como as circunstâncias e consequências do 
crime, foram decisivos para a condenação, esses mesmos fatos já não podem servir para aumentar a pena-base. 
 
10 Nesta fase não se vislumbra hipótese de aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, porque nem 
todo ato vingativo ou de revide pode ser entendido como motivo torpe. Depende do caso concreto. 
 
No presente caso, por exemplo, a prova demonstra que realmente houve vingança ou revide (na atitude de  ofensa à reputação do 
querelante), mas esse fato, embora reprovável e injusto, não significa necessariamente (ou automaticamente) que o motivo torpe 
esteja caracterizado. 
 
É que o querelado agiu dessa forma (vingativa) supondo (injustificadamente) que sua esposa estava sendo prejudicada pelo querelante. 
Vale dizer, embora a ofensa seja reprovável, repugnante e injusta (porque a imputação é falsa e o querelado sabia ou deveria saber 
disso), o motivo da ofensa, a razão que orientou o querelado na atitude assumida para atingir o querelante (com espírito 
vingativo), na verdade, partiu de uma dedução infeliz do querelado, e não de um comportamento pervertido e imoral (que pudesse 
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segue-se, todavia, na etapa seguinte o aumento de um sexto (1/6) pelo 

reconhecimento do concurso formal (CP, art. 70), daí resultando (em razão da 

ausência de outras causas de aumento ou diminuição)11 a pena definitiva de 03 

meses e 15 dias de detenção (em regime aberto) e 11 dias-multa de valor unitário 

mínimo12. Preenchidos os requisitos objetivos do art. 44, inciso I, do Código 

Penal, a pena privativa de liberdade fica substituída por uma restritiva de 

direitos (CP, art. 43), consistente na entrega de 30 cestas básicas. 

 

6 – PARTE DISPOSITIVA. 

 

Ante o exposto, desclassificada a imputação de calúnia 

para o crime de difamação, julga-se parcialmente procedente a ação para 

condenar o querelado, como incurso no art. 139 do Código Penal, no 

cumprimento da pena de 03 meses e 15 dias de detenção (em regime aberto) e no 

pagamento de 11 dias-multa de valor unitário mínimo.  

 

Preenchidos os requisitos objetivos do art. 44, inciso I, do 

Código Penal, a pena privativa de liberdade fica substituída por uma restritiva 

de direitos (CP, art. 43), consistente na entrega de trinta (30) cestas básicas a 

entidade assistencial, a ser definida na execução. 

 

 
configurar o motivo torpe). A repugnância, na verdade, está na ofensa (pelos fundamentos já expostos), e não no motivo do revide, 
porque a imputação ofensiva, embora injusta, decorreu de um desentendimento, e não de má-índole do querelado.  

 
11 Embora o querelado tenha endereçado a declaração ao advogado encarregado da defesa de Gil Rugai, não foi sua a iniciativa de 
apresentar a carta no processo ou de divulgar a imputação na imprensa. É certo que o querelado agiu indiretamente (porque sabia ou 
deveria saber da repercussão da imputação caso a carta fosse juntada no processo), mas ele não tinha controle sobre essa situação 
(juntada, ou não, da peça nos autos). E como no direito penal não se admite interpretação extensiva em prejuízo do réu, a causa de 
aumento, sob esse aspecto, não é aplicada. 
12  Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a estipulação do valor do dia-multa deve ter por 
fundamento elementos concretos referentes à condição econômica do acusado, não se podendo fixá-lo apenas com 
base na presunção de seu poder aquisitivo, em razão da profissão por ele exercida” (REsp 1169001/ES, Rel. Des. 
Sebastião Reis Júnior, j. 08/10/2013). E “o ônus da prova cabe à acusação, não se podendo atribuir ao acusado a 
incumbência de demonstrar sua capacidade financeira para fins de fixação do valor do dia-multa” (REsp 
1059132/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/10/2012). Assim, tendo em vista que, no presente caso, não existe 
demonstração concreta da situação econômica do querelado, e diante da consideração, ainda, que não se trata de crime 
patrimonial, é razoável a fixação do valor do dia-multa no mínimo legal. 
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Ação Penal - Procedimento Sumário nº 0108987-19.2012.8.26.0000 - Voto 
nº 44.755OE 
 
 

Declaração de voto divergente 
 
 
A petição da queixa-crime aponta ocorrência de três crimes de 

calúnia e um de difamação atribuídos a Procurador de Justiça, o dr. Marcos 
Hideki Ihara, vítima das ofensas o dr. Cassiano Ricardo Zorzi Rocha, Juiz 
de Direito Substituto em Segundo Grau. 

 
 
Entendeu o querelante, e assim ajuizou a ação penal privada, 

que os dizeres de carta subscrita pelo querelado (fls. 37/43) atingiram a 
sua honra, destacando-se na inicial quais trechos consistiram nas calúnias 
(três) e na difamação (uma), não sendo aqui e por ora necessária transcrição. 

 
 
Acórdão deste E. Órgão Especial (fls. 224/267) recebeu em parte 

a queixa pela maioria de 12 votos, tão somente para que a ação prosseguisse 
em relação a dois crimes de calúnia – apontados na inicial como sendo as 
primeira e segunda – rejeitada a queixa, e por unanimidade, no tocante à 
terceira calúnia e ao único crime de difamação. Por 10 votos, vencidos, foi 
a queixa rejeitada em sua integralidade. 

 
 
Após curso regular da ação, com produção de provas e 

manifestação das partes, inclusive da Procuradoria Geral de Justiça, 
formalizou-se o julgamento de mérito por este E. Colegiado na sessão do 
último dia 27 de julho. 

 
 
Relator e revisor, desembargadores Ferreira Rodrigues e 

Péricles Piza, julgaram em parte procedente a ação e assim condenaram o 
querelado por crime de difamação, afastando os dois de calúnia. O relator 
aplica as penas de 3 meses e 15 dias de detenção e 11 dias multa, 
substituindo a privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente 
na entrega de 30 cestas básicas a uma entidade assistencial. O revisor, por 
sua vez, aplica as de 8 meses e 22 dias de detenção e 56 dias multa, 
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referendando a substituição da pena corporal. O desembargador Beretta 
da Silveira ratificou o voto do revisor.  

 
 
Pedi vista e trago meu voto. 
 
 
Desde logo, e já pedindo a máxima vênia, tenho certa dúvida a 

respeito da possibilidade de se condenar o querelado pelo crime de 
difamação, considerando que quando do recebimento da queixa foi esse 
delito afastado, à unanimidade de votos.  

 
 
Manifestou-se nessa parte específica o relator daquele acórdão, 

desembargador Enio Zuliani. Embora fazendo ressalvas quanto a trechos 
daquela carta do querelado, base do oferecimento da queixa-crime, 
sustentou que a missiva não autorizava o prosseguimento da ação quanto 
ao crime de difamação (e um de calúnia). 

 
 
Para a defesa do querelado, então, e a partir do recebimento 

parcial da ação penal de natureza privada, não havia mais falar no delito 
de difamação, ainda que de acordo com o excelente voto do 
desembargador Ferreira Rodrigues a condenação teve por base outra 
fundamentação: não presente o crime de prevaricação – calúnia – mas sim 
a ofensa caracterizadora do crime de difamação, nisso resultando a 
condenação. 

 
 
A se admitir essa possibilidade me parece que não teria sido 

observado o princípio da correlação entre acusação e decisão, não se 
tratando de simples emendatio libelli previsto no art. 383 do Código de 
Processo Penal. 

 
 
Tal princípio “representa uma das mais relevantes garantias do 

direito de defesa que se acha tutelado por via constitucional. Ninguém 
pode ser punido por fato que não lhe foi imputado. Na medida em que 
descreve, com pormenores, um episódio criminoso atribuindo-o a alguém, 
a denúncia fixa os limites da atuação do juiz, que não poderá decidir além 
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ou fora da imputação. A sentença espelha, portanto, a imputação, 
refletindo-a nos seus exatos contornos. Qualquer distorção de imagem 
significa uma ofensa ao princípio da correlação e acarreta a nulidade da 
sentença” (JUTACRIM 66/369). 

 
 
O art. 383 do Código de Processo Penal permite ao juiz dar ao 

fato definição jurídica diversa daquela que se contém na denúncia, mesmo 
que tenha de aplicar pena mais grave. Mas para tanto é indispensável que 
tal fato esteja descrito na peça acusatória. 

 
 
No caso destes autos o que se verifica é que o comportamento 

do querelante, a ele atribuído pelo querelado, caracterizaria a prática do 
delito de prevaricação. Nada mais. Mesmo porque a difamação constante 
da petição inicial abrangeu outra narrativa contida na carta, afastada, 
todavia, e sem divergência, quando do recebimento da queixa crime. 

 
 
Poder-se-ia sustentar que a previsão contida no art. 384 do 

mesmo código autoriza a desclassificação e a consequente condenação sob 
o enfoque do novo crime – difamação e não calúnia -, mesmo porque, e é 
unânime o conceito, o acusado se defende dos fatos a ele atribuídos e não 
de sua classificação legal. 

 
 
Para Nelson Hungria, todavia, existem diferenças essenciais 

entre os dois delitos: “na calúnia o fato imputado é definido como crime e 
a imputação deve apresentar-se objetiva e subjetivamente falsa; enquanto 
na difamação o fato imputado ocorre apenas na reprovação moral e pouco 
importa que a imputação seja falsa ou verdadeira” (“Comentários ao 
Código Penal”, ed. 1982, vol. VI, pg. 84). 

 
Se não há respaldo para se afirmar a presença do crime de 

prevaricação por parte do querelante, e então não houve o de calúnia – 
nesse sentido os votos já proferidos pelos três desembargadores - difícil, 
sempre respeitosamente, extrair do contexto a remanescência do crime de 
difamação, enfocando-se os mesmos dizeres da carta. 
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Para José Frederico Marques “o julgador pode dar ao fato 
imputado a definição jurídico-penal que entenda acertada; mas lhe não é 
lícito, para isso, acrescer ao fato principal outras circunstâncias não 
descritas na acusação que a denúncia contém” (“Elementos de Direito 
Processual Penal”, II/252, ed. 1961). 

 
 
Para Tourinho Filho “se deve haver correlação entre sentença e 

fato contestado e se este é o descrito na peça acusatória, pois a contestação 
versou sobre ele, seria profundamente estranho que no curso da demanda 
surgisse prova a respeito de uma elementar sobre a qual não houve 
contestação (nem poderia haver, pois a denúncia ou queixa a omitiu) e o 
juiz pudesse condenar o réu por esse fato, alterado. Estaria ele saindo do 
perímetro traçado pela imputação contida no pedido acusatório” 
(“Processo Penal”, vol. 4/199). 

 
 
Os delitos de calúnia (dois) acolhidos por este E. Órgão Especial 

quando do recebimento da queixa dizem respeito ao fato de que o 
querelado ofendeu a honra do querelante, a ele atribuindo a prática do 
crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal: “retardar ou 
deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. 
E assim foi a queixa recebida em relação a dois dos três crimes de calúnia, 
ratificado no acórdão correspondente  o enfoque fático dado pelo 
querelante. 

 
 
Se o eminente relator – refiro-me agora ao julgamento de mérito 

-, secundado pelo não menos eminente revisor, entendeu com sólida e clara 
fundamentação – que referendo na íntegra e sem ressalvas ou acréscimos – 
que não há falar em prevaricação, crime atribuído ao querelante pelo 
querelado, afastados portanto os dois delitos previstos no art. 138 do 
Código Penal, parece não caber com base nas mesmas apontadas ofensas a 
conclusão de que o crime a ser considerado é o de difamação, sem que com 
isso seja surpreendida a defesa com condenação não esperada. Pela simples 
razão de que o acórdão de fls. 224/267 rejeitou a queixa no tocante ao crime 
do art. 139 do Código Penal. Ainda, repita-se, que a condenação com base 
na difamação ocorreu com outra roupagem. 
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A se entender como superadas essas questões, mesmo porque 

o excelente voto do desembargador Ferreira Rodrigues contém orientação 
no sentido de que se trata de emendatio libelli, sendo cabível em 
consequência a desclassificação, conforme o Supremo Tribunal Federal e o 
Superior Tribunal de Justiça (acórdãos enfocados no voto do relator), penso 
que não se pode concluir que a carta subscrita pelo querelado conteria 
parte ofensiva e parte não, aqui também pedindo vênia ao subscritor do 
acórdão que recebeu parcialmente a queixa-crime. 

 
 
Nas três apontadas calúnias entendeu o querelante, como 

expresso na petição da queixa, que o querelado narrou ocorrências que 
apontavam a presença do crime de prevaricação por parte dele, querelante. 
Não contém a carta nenhuma expressão ou palavra ofensiva, nela se 
pretendendo alertar advogado sobre o comportamento do magistrado 
titular da 5ª Vara do Tribunal do Júri e dela na ocasião afastado para 
integrar Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, exatamente o 
querelante. 

 
 
Peço licença para observar que as acusações apontadas na 

queixa-crime, guardando as três  - calúnia – plena similitude, levariam a 
uma única conclusão: ou as três narrativas caracterizariam crimes de 
calúnia, ou as três nãos caracterizariam crimes de calúnia. 

 
 
Sempre respeitosamente não vejo como foram acolhidas por 

apertada maioria de dois votos duas das calúnias e não acolhida uma 
terceira, aqui me referindo outra vez ao acórdão que recebeu em parte a 
queixa-crime, repito, rejeitada no tocante à difamação. 

 
 
Difícil aceitar que possa ser cindida a missiva para que parte 

dela possa ser considerada ofensiva à honra do querelante, bastando para 
essa afirmação a sua leitura. Ao redigi-la o querelado já possuía 
determinado objetivo, discorrendo na carta sobre o que lhe parecia 
pertinente observar a advogado, dr. Marcelo Feller, que defendia réu 
acusado de crime de homicídio (Gil Rugai) perante a 5ª Vara do Tribunal 
do Júri desta Capital, atuando o querelante algumas vezes naquele 
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processo, sendo promotora de Justiça na mesma vara pessoa com a qual 
mantinha o magistrado relacionamento amoroso (depois se casaram). E o 
conteúdo da carta teria por objetivo alertar o advogado de defesa, dr. 
Marcelo, que com as ingerências do dr.  Cassiano o réu da ação penal 
poderia sofrer prejuízo.  

 
 
Expresso às fls. 150 destes autos em exame, na resposta do 

querelado: “O Juiz de Direito que presidiu o caso Gil Rugai em grande 
parte foi o querelante. A Promotora de Justiça que atuou no caso, também 
em grande parte, foi a Dra. Mildred de Assis Gonzalez, atual esposa do 
querelante. Não é do conhecimento do querelado que um ou outro tivesse 
se declarado, expressamente, impedido em razão do relacionamento 
afetivo. Esse vínculo, portanto, jamais seria conhecido pela Defesa”. 

 
 
O desembargador Walter de Almeida Guilherme salientou no 

voto direcionado então na rejeição da queixa-crime que “toda a questão, 
enfim, tem resultado que deve ser buscado na esfera administrativa, ou 
mesmo e eventualmente até cível – como, aliás, o foi, tendo em vista a ação 
cível ajuizada pelo querelante e sua esposa, acrescento aqui – não se 
podendo traduzir aquele comportamento (carta) para a esfera penal” (fls. 
257). 

 
 
Ainda destaco o voto do desembargador Luís Soares de Mello, 

igualmente contrário ao recebimento da ação penal privada: “o tema em 
foco não pode e não deve assumir a gravidade de comportamento criminal, 
ao menos pela forma como está descrito. Não há, tecnicamente, prova 
segura, forte e convincente do caráter criminoso, stricto sensu, do ato. Ao 
contrário, os autos estão a demonstrar, data vênia e em verdade, que tudo 
não passou de meros desentendimentos ou rusgas – ainda que sérios e 
severos – entre o Magistrado Querelante e o Procurador Querelado”. 

 
 
É verdade que tais considerações foram feitas pelos ilustres 

desembargadores quando ainda nenhuma prova havia sido produzida. Ali 
nasceu a ação penal. Menos certo não é, todavia, que em se tratando de 
documento/papel, mais especificamente uma carta, entendo que a 
instrução criminal que se seguiu pouco ou nada teria acrescentado de 



 PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 

 

concreto para alteração de posicionamento no que diz respeito à presença 
ou não do elemento subjetivo dos crimes enfocados na petição da queixa, 
somente um deles agora remanescendo pelo voto do desembargador 
Ferreira Rodrigues, com alteração de enfoque. 

 
 
Já decidiu o Extinto Tribunal de Alçada Criminal, em acórdão 

do Juiz Lauro Malheiros, que não existe “hierarquia e nem subordinação 
entre os Juízes de qualquer Instância, Promotores, autoridades policiais e 
Advogados. Estes prestam serviço público constituindo, com os juízes e 
membros do Ministério Público, elementos indispensáveis à administração 
da Justiça” (Apelação Criminal nº 10.645). 

 
 
Os Juízes de qualquer grau devem ser respeitados no 

desempenho de suas funções, sem dúvida relevantes para a sociedade. Isso 
não significa, entretanto, que os representantes do Poder Judiciário possam 
estar a coberto de críticas ou censuras, bastando que umas e outras, quando 
necessárias, sejam postas em linguagem elegante e consentânea com o 
momento. Juízes erram também. Fossem perfeitos inexistiria razão para os 
procedimentos recursais assentados na codificação. 

 
É certo, e aqui o registro necessário e relevante, longe de 

linguagem elegante e amena o querelado foi contundente naquela missiva. 
Levou a conhecimento de advogado a maneira pela qual o querelante 
estaria interferindo nos trabalhos da Vara do Júri e da qual naquela 
oportunidade se encontrava afastado. 

 
 
Mas crime nenhum deve ser considerado. 
 
 
Quando há narrativa de arbitrariedade e pedido de apurações 

não existe o crime contra a honra, tratando-se conforme o Supremo 
Tribunal Federal “do exercício do direito individual de pedir” (JUTACRIM 
96/297). 

 
 
Segundo Júlio Fabbrini Mirabete “a certeza, ou fundadas 

suspeitas mesmo errôneas, que tem o agente de que seu relato corresponde 
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à verdade, afasta o dolo do crime contra a honra, tratando-se de erro de 
tipo, atuando o agente de boa fé” (“Manual de Direito Penal”, vol. 2, pg 
136). 

 
 
Para a imputação do delito contra a honra indispensável que se 

caracterize a vontade de concretizar a figura típica. No dizer de Nelson 
Hungria o crime contra a honra se traduz em dolo de dano “porque o 
agente se propõe 'ofender' a honra alheia e não simplesmente expor a 
perigo de ofensa” (“Comentários ao Código Penal”, vol. 6, pg. 43). 

 
 
“Crítica, em tom de desabafo, ousada, insolente, áspera, 

grosseira, menos discreta ou por vezes até algo licenciosa, e não vindo 
informada por intenção de menosprezar gratuitamente não caracteriza 
crime contra a honra (JUTACRIM 81/396, relator o juiz Gonzaga 
Franceschini, aqui grifado). 

 
 
Se ao tentar demonstrar arbitrariedades que entendia ocorrer 

alguém “utiliza expressões suscetíveis de implicar ofensa à reputação, 
dignidade ou decoro de autoridade, fica claro que não agiu com a intenção 
de ofender mas sim com a de peticionar, agindo com animus narrandi, 
excludente anímica que afasta a configuração legal dos crimes contra a 
honra” (Supremo Tribunal Federal, RTJ 145/381, relator o Min. Marco 
Aurélio). 

 
 
Superior Tribunal de Justiça: “não se pode alçar à condição de 

ilícito penal aquilo que somente é desejado pela especial susceptibilidade 
da pessoa atingida e nem se deve confundir ofensa à honra, que exige dolo 
e propósito de ofender, com narrativa crítica, de fatos gravíssimos, mas 
limitada ao animus narrandi”, constando do corpo do acórdão (RHC nº 
8.036/SP, relator min. Felix Fischer), que “a simples leitura da 
representação não permite a instauração de procedimento criminal, ainda 
que as narrativas sejam graves e ensejaram a reprovação de Juiz de Direito, 
pois se referem a uma situação objetiva, sendo certo que eventuais lapsos 
de valoração, quando não intencionais ou de má-fé, correm, também, sob o 
manto da liberdade de representar enquanto titular de direitos, 
percebendo-se que as narrativas que serviram de fulcro para a propositura 
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da ação penal, em verdade não se ajustam a nenhum modelo de conduta 
proibida”. 

 
 
Damásio E. de Jesus: “entendemos insuficiente a simples 

consciência do caráter lesivo da imputação ou expressão. Ninguém pode 
responder por crime doloso se não praticou o fato com vontade de 
concretizar os elementos objetivos das figuras típicas. Assim, os crimes 
contra a honra possuem dolo próprio, concretizado na vontade de 
materializar os fatos descritos nos vários tipos penais. É indispensável, em 
face disso, que o sujeito tenha vontade de atribuir a outrem prática de um 
fato definido como crime (calúnia), ou de atribuir a terceira a prática de 
uma conduta ofensiva à sua reputação (difamação), ou de ofender a 
dignidade  ou decoro do sujeito passivo (injúria)” (“Direito Penal”, ed. 
1979, pg. 211). 

 
 
Tudo leva a crer, nas circunstâncias, que o querelado não teria 

gostado de ver sua mulher, Juíza de Direito – Dra. Suzana Jorge de Mattia 
Ihara -, saído da Vara do Júri na primeira oportunidade que surgiu.  

 
 
Expresso na missiva que o querelante na época mantinha 

relacionamento amoroso com a dra. Mildred de Assis Gonzalez, 
promotora de Justiça do mesmo Tribunal do Júri. E fez então o querelado 
referências aos arts. 252 e 258, Código de Processo Penal, que cuidam de 
impedimentos e suspeições. 

 
 
A propósito observou o des. Walter de Almeida Guilherme ao 

rejeitar a queixa-crime: “Não estivesse o Juiz Cassiano Ricardo Zorzi Rocha 
convivendo com a Promotora de Justiça Meldred de Assis Gonzalez e não 
fossem o Promotor de Justiça Marcos Ideki Ihara e a Juíza de Direito 
Suzana Jorge de Mattia casados, todos atuando, na ocasião, no V Tribunal 
do Júri, esta ação penal privada não teria existido” (fls. 256). 

 
 
O dolo específico nesses crimes consiste na consciência e 

vontade de ofender a honra alheia. Para Nelson Hungria (obra citada, pg. 
54) “somente merece punição o difamador tangido de motivos estritamente 
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egoísticos ou interesses subalternos, a visar, pura e simplesmente, a 
desonra ou a dor moral da pessoa atingida”, devendo ser posta à margem 
da punição o indivíduo que difama “na exaltação de um nobre objetivo, ou 
pelo seu amor à causa pública”.  

 
 
Não basta a simples consciência, por parte do agente, da 

potencialidade ofensiva que apresenta o fato que atribui a outrem. Sempre 
será preciso que esteja imbuído o sujeito ativo de intenção maligna, da 
vontade efetiva de ferir a honra alheia. Não é suficiente, assim e conforme 
Magalhães Noronha, que as palavras sejam aptas a ofender, pois é mister 
que sejam proferidas com esse fim (“Direito Penal”, 12ª edição, pg. 125). 

 
 
Para a configuração do crime contra a honra “não basta que as 

palavras sejam aptas a ofender, sendo imprescindível que sejam proferidas 
com tal fim, não agindo dolosamente quem é impelido pela vontade de 
relatar irregularidades que supõe existir” (RJDTACRIM 25/06, relator o 
hoje desembargador Vico Manãs). 

 
 
Entendo, voltando ao que já foi por mim exposto, que não há 

falar em crime de difamação, uma vez afastado o de calúnia, conclusão a 
que chego pela leitura da missiva.  

 
 
Se alguém, por exemplo, diz que certo homem é assassino, 

bandido, desumano, porque em determinadas condições, especificadas, 
cometeu um homicídio, e comprovando-se que esse crime aconteceu, 
sendo autor aquele acusado, o delito de calúnia será afastado, não há 
dúvida. Restariam, no exemplo, as ofensas contidas na frase, 
caracterizadoras de outro delito contra a honra: assassino, bandido, 
desumano”. 

 
 
No caso destes autos, todavia, e afastada a calúnia, como 

efetivamente foi pelo douto relator, nisso concordando expressamente, 
como já salientei, não há, na carta, nenhuma ofensa específica que possa 
dar ensejo ao crime de difamação. 
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Deixou implícito o dr. Marcos, na missiva, que não se 

conformava com o fato de continuar o dr. Cassiano a influir nos serviços 
do Tribunal do Júri, apontando ocorrências específicas, embora afastado o 
juiz para compor Câmara Criminal nesta Corte, insurgindo-se o 
procurador de Justiça, e ainda, contra o posicionamento do magistrado – 
Júri -, direcionado no sentido de não aceitar indicação de defensor que 
atuava no IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa). Salientou por 
fim o dr. Marcos que os fatos por ele narrados eram públicos e do 
conhecimento de Juízes e Serventuários daquele cartório (Júri), não 
havendo razão para sigilo.  

 
 
Não houve crime contra a honra. 
 
 
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça encontra-se muito 

bem fundamentado, direcionado no desacolhimento da queixa-crime, 
ficando por mim acolhido em seus termos. 

  
Nessas circunstâncias, e outra vez pedindo a máxima vênia, 

estou absolvendo o dr. Marcos Hideki Ihara com fundamento no art. 386, 
III, Código de Processo Penal. 

 
 

São Paulo, 2 de agosto de 2.016. 
 
 

CARLOS BUENO 
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Ação Penal - Procedimento Sumário nº 0108987-19.2012.8.26.0000 
Comarca: São Paulo 
Querelante: Cassiano Ricardo Zorzi RochaQuerelado: Marcos Hideki Ihara 
Voto nº  33.997 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE 

 

Não obstante o brilho dos colegas que já anunciavam, desde o 

recebimento da queixa-crime, a presença da renúncia tática (Des. Xavier de Aquino) 

ou da ausência de justa causa para o exercício da ação penal (Des. Luís Soares de 

Mello e Des. Walter de Almeida Guilherme), tenho, para mim, que a solução de mérito 

adotada pelo ilustre Relator Des. Ferreira Rodrigues é a que melhor se coaduna com 

a dinâmica dos fatos descritos na peça vestibular. 

O recebimento parcial da queixa-crime apontou como possível 

ilícito penal, duas ações praticadas pelo querelado, quais sejam, (a) não designar mais 

de duas sessões de julgamento por semana para cada um dos magistrados que atuavam 

na Vara do Júri; e (b) não nomear advogados do IDDD (Instituto de Defesa do Direito 

de Defesa), sendo que tais ações visavam, em hipótese, favorecer sua convivente, 

então Promotora de Justiça oficiante naquela Vara. 

Como se percebe, de calúnia não se há falar, eis que seu tipo 

objetivo determina que terceiro atribua a alguém falsamente fato definido como crime, 

predicado ausente no caso em apreço. 

Isso porque, a atuação do Dr. Cassiano na gestão direta da Vara 

do Júri, bem como suas indicações de Juízes Substitutos, está legitimada pela E. 

Corregedoria Geral de Justiça. 
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Ou por outras palavras, não há exteriorização de inverdades, 

sendo que a falsidade pode/deve estar vinculada à inexistência do fato ou com a falsa 

autoria de um crime que realmente ocorreu.  

Sendo caminho inevitável, assim, a desclassificação para o tipo 

penal vazado no artigo 139 do Código Penal: “Difamar alguém, imputando fato 

ofensivo à sua reputação”. 

O bem jurídico tutelado – honra objetiva – foi vulnerado pelas 

inconsequentes afirmações inseridas na missiva da lavra do hoje Procurador de 

Justiça, Dr. Marcos Hideki Ihara. 

Aliás, em que pese, ao longo da persecução penal, tenha se 

esclarecido que o Querelante não agiu com finalidade espúria de tornar a vida 

funcional de sua convivente mais tranquila, o tipo penal objetivo deste crime não 

necessita que o fato ofensivo seja falso, basta que a imputação seja determinada e 

específica, com dolo de dano (tipo subjetivo). 

Por tais razões, sem me alongar na fundamentação de mérito, já 

muito bem explorada pelo primoroso voto do querido e proficiente Des. Ferreira 

Rodrigues, a condenação é desfecho inevitável. 

No que concerne ao cálculo penal, penso que a divergência 

encaminhada ao meu gabinete de trabalho do ilustre Des. Beretta da Silveira merece 

guarida. 

Plausível a exasperação da pena-base para 6 (seis) meses de 

detenção, friso trecho essencial de sua fundamentação: “... o querelado é pessoa 

esclarecida, versada na arte jurídica e que ocupada, ao tempo dos fatos, função 
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pública de suma relevância ao Estado de Direito (Promotor de Justiça – e, hoje, 

elevado à condição de Procurador de Justiça deste Estado). 

Mantido, no mais, a dosimetria da pena. 

Daí porque, a imposição final de 8 meses e 22 dias de detenção, 

além do pagamento de 56 dias-multa, com valor unitário da pena de multa em metade 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, com substituição da pena corporal por 

fornecimento de cestas básicas à entidade assistência, no importe de 50 (cinquenta) 

unidades. 

Ante ao exposto, pelo meu voto, mantenho a condenação do 

querelado por infração ao artigo 139, caput, por duas vezes, na forma do artigo 70, 

caput, definindo como pena corporal 8 meses e 22 dias de detenção, em regime 

aberto, bem como ao pagamento de 56 dias-multa, no valor unitário de 1/2 (meio) 

salário mínimo, com substituição da carcerária por pena alternativa, consistente na 

entrega de 50 (cinquenta) cestas básicas em favor de entidade de assistencial a ser 

especificada em sede de execuções. 

Péricles Piza 

Revisor 
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Voto nº 38713 
Ação Penal - Procedimento Sumário nº 0108987-19.2012.8.26.0000 
Comarca: São Paulo 
Querelante: Cassiano Ricardo Zorzi RochaQuerelado: Marcos Hideki Ihara 
 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

No atinente ao mérito, meu voto acompanha os 

irretocáveis fundamentos apresentados pelo brilhante voto do eminente Relator, 

Des. Ferreira Rodrigues, que bem divisou a procedência da peça acusatória e, 

em emendatio libelli, reconheceu que ali se encontravam descritos – e 

demonstrados na prova colhida em contraditório – dois crimes de difamação 

(artigo 139, CP), praticados em concurso formal perfeito (artigo 70, caput, 

primeira parte, CP). 

 

Todavia, respeitosamente, ouso divergir de Sua 

Excelência no atinente à dosimetria aplicada às penas imponíveis no caso em 

tela. 

 

No sistema trifásico de dosimetria das reprimendas 

consagrado pela reforma da Parte Geral do Código de 1984, erigiram-se no 

artigo 59 os critérios aos quais deverá estar atento o magistrado na árdua 

atividade de definição da pena base. 

 

Dispõe esse artigo, in verbis: “O juiz, atendendo à 

culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, 

aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao 

comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente 

para reprovação e prevenção do crime”. 
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No caso dos autos, data maxima venia, tenho que a 

pena base não poderia ficar estabelecida no piso legal. 

 

No que tange ao agente, tem-se que o querelado é 

pessoa esclarecida, versada na arte jurídica e que ocupava, ao tempo dos fatos, 

função pública de suma relevância no Estado de Direito (Promotor de Justiça – 

e, hoje, elevado à condição de Procurador de Justiça deste Estado).  

 

Contudo, o esclarecimento técnico e humano 

inerente a suas condutas social e profissional, ao invés de orientá-lo a valer-se 

dos mecanismos e órgãos administrativos afetos à atividade de correição da 

magistratura (Corregedoria desta Corte e, em última instância, o Conselho 

Nacional de Justiça), não foi suficiente para desviá-lo da prática das ilícitas 

condutas tratadas nestes autos. 

 

Aliás, o acusado, ao enviar a missiva trazida a lume 

neste processo para o advogado de pessoa acusada em procedimento penal que 

contava com alto clamor social e elevada atenção midiática, não buscou outra 

coisa senão potencializar o desgaste da imagem do alvo de sua conduta (o ora 

querelante), expondo sua imagem de magistrado a despropositado escândalo 

através de afirmações e de falsas interrogações – que, em essência, mostraram-

se desprovidas da conotação pretendida (como inclusive fizeram prova as 

declarações da própria esposa do querelado). 

 

E o escândalo midiático viu-se devidamente 

instaurado, pois, como bem retratou o voto do d. Des. Ferreira Rodrigues, o 
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caso foi alvo de matérias críticas produzidas, dentre outros, no jornal “O Estado 

de São Paulo” e no site temático “Consultor Jurídico”. 

 

Em outras palavras: tivesse o acusado qualquer 

questionamento acerca da conduta do ora acusador privado, que procedesse 

dentro da lei e das normas administrativas editadas pelo Estado, mediante 

representação a quem de direito, para que as providências apuratórias (e 

disciplinares, se o caso) pudessem ser devidamente adotadas. 

 

Todas essas considerações, atinentes à conduta 

pessoal do querelado e às circunstâncias e às consequências das infrações 

praticadas, permitem, a meu ver, seja a pena base privativa de liberdade 

estabelecida em ponto intermediário entre os limites mínimo (de 3 meses) e 

máximo (de 1 ano) cominados ao crime de difamação. Estabeleço-a, pois, em 

6 meses de detenção. 

 

Na segunda etapa da dosimetria da pena, não 

haveria como olvidar da torpeza do motivo que levou o agente à consecução 

dos crimes. 

 

Hialino, a partir dos esclarecimentos do também 

Promotor de Justiça Rogério Leão Zagallo, que o querelado, movido por 

sentimento de vingança pessoal, partiu para a premeditação do crime e, mesmo 

após insistentes apelos para que se afastasse dessa ideia, persistiu no ímpeto 

vingativo. 
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A propósito, qualifica-se como torpe, nos dizeres do 

i. Des. Guilherme de Souza Nucci, o motivo “repugnante, abjeto, vil, que 

demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior 

punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social 

comum” (Código Penal Comentado. 9a ed. São Paulo: RT, 2009, p. 413).  

 

Não escapam a esse juízo crítico de índole ético- 

profissional as condutas empreendidas pelo querelado.  

 

Promotor de Justiça, incumbido socialmente de zelar 

pelo escorreito cumprimento da norma jurídica, deixou-se levar por sentimento 

de, indevidamente pela via do processo judicial (repita-se, em caso que 

despertava a atenção da mídia e da sociedade), ocasionar o mal a terceiro, com 

declarações e insinuações ofensivas à imagem e respeitabilidade social de 

terceiro. 

 

Pela circunstância agravante, majoro em ¼ as 

sanções até agora definidas – as quais alcançam 7 (sete) meses e 15 (quinze) 

dias de detenção. 

 

Na derradeira fase da dosimetria da sanção, 

observado o concurso formal perfeito entre 2 infrações penais de igual índole e 

sancionamento, cumpre aumentar a reprimenda em 1/6, de modo a totalizar 8 

(oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. 

 

O regime prisional a ser observado, ante a 

primariedade do agente, será o aberto. 
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A seu turno, a pena de multa, igualmente prevista 

no tipo do artigo 139 do Código Penal, também demanda alteração. 

 

Pelo mesmo cenário desfavorável de circunstâncias 

judiciais no caso em tela, não se poderia estabelecer a quantidade de dias-multa 

no piso legal. 

 

Observado que a lei permite ao julgador seu 

estabelecimento entre 10 e 360 dias-multa (artigo 49, CP), suficiente se afeiçoa, 

nesta primeira etapa, sua definição em 20 dias multa. Impô-la acima disso 

ensejaria flagrante descompasso nessa sanção econômica. 

 

Em seguida, observado o mesmo índice aplicado ao 

tempo das agravantes declaradas para a pena prisional (1/4), tem-se que o 

montante deve subir para 28 dias-multa. 

 

Cuidando-se de hipótese de concurso formal perfeito 

(artigo 70, primeira parte, CP) e em respeito aos ditames do artigo 72 do Código 

Penal, tem-se que o total da pena de multa alcança 56 dias-multa. 

 

Feita essa definição, cabe partir para a dimensão 

valorativa unitária. 
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Nesse ponto, apura-se a possibilidade econômica do 

querelado (então Promotor de Justiça; hoje, Procurador de Justiça); logo, não 

se afeiçoa devida a mantença de seu valor unitário no piso legal. 

 

Valendo-me do permissivo legal do artigo 49, § 1º, 

CP, estabeleço o valor unitário da pena de multa em ½ (meio) salário 

mínimo. 

 

Por fim, concordo com o d. Des. Relator quanto à 

substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos 

termos do artigo 44, § 2º, primeira parte, CP, sendo a modalidade por Sua 

Excelência eleita a que vislumbro a mais adequada à hipótese dos autos: 

fornecimento de cestas básicas a entidade assistencial. 

 

Entretanto, pela desfavorabilidade das circunstâncias 

judiciais do caso em tela, aumento para 50 (cinquenta) as cestas básicas a 

serem prestadas em prol da instituição cuja definição relego ao juízo da 

execução das penas. 

 

DISPOSITIVO: 

 

Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO 

PROCEDENTE, EM PARTE, a queixa-crime, para condenar o querelado, 

por infração ao artigo 139, caput, na forma do artigo 70, caput, primeira 

parte (por duas vezes), ambos do Código Penal, às penas de 8 meses e 22 

dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 56 dias-

multa, no valor unitário de ½ (meio) salário mínimo, substituída a pena 



 PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 

 

privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do 

Código Penal, consistente na prestação de 50 (cinquenta) cestas básicas em 

prol de entidade de caráter assistencial a ser definida pelo juízo das 

execuções. 

 

BERETTA DA SILVEIRA 
Desembagador 
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Pg. inicial Pg. final Categoria Nome do assinante Confirmação 

1 39 Acórdãos 
Eletrônicos 

Fernando Antonio Ferreira Rodrigues 3EE15A8 

40 50 Declarações de 
Votos 

Carlos Bueno 3F6E8E9 

51 54 Declarações de 
Votos 

Péricles Piza 41D577A 

55 61 Declarações de 
Votos 

Beretta da Silveira 41F6F8A 

 
Para conferir o original acesse o site: 

http://esaj.tjsp.jus.br/pastadigitalsg5/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informando o 

processo 0108987-19.2012.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima. 


