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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000978-45.2012.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é 
apelante/querelado GERSON FERREIRA GAIOZO, é apelada/querelante MARIA 
NAZARÉ CARLOTA DE CASTRO.

ACORDAM, em 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, julgaram extinta a 
punibilidade de Gerson Ferreira Gaiozo, com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. 
os artigos 110, § 1º, e 1145, inciso I, todos do Código Penal, com relação ao delito 
previsto no artigo 140, "caput", c.c. o artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal, 
e deram provimento ao recurso por ele interposto, para absolvê-lo da imputação do 
artigo 139, "caput", c.c. o artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal, com 
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

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

São Paulo, 10 de agosto de 2016.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0000978-45.2012.8.26.0102 -Voto nº 4861 2

Apelação nº 0000978-45.2012.8.26.0102

Apelante/Querelado: GERSON FERREIRA GAIOZO 
Apelado/Querelante: Maria Nazaré Carlota de Castro 
Corréu: Bruna Aparecida Moreira Gonçalves
Comarca: Cachoeira Paulista
Voto nº 4861

APELAÇÃO CRIMINAL INJURIA  APLICAÇÃO 
SOMENTE DA PENA DE MULTA  DECURSO DE 
MAIS DE 02 ANOS ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO 
DA SENTENÇA E O PRESENTE JULGAMENTO - 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA  
OCORRÊNCIA  EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, 
PREJUDICANDO O EXAME DO MÉRITO. 
DIFAMAÇÃO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR 
ATIPICIDADE DA CONDUTA  ACOLHIMENTO  
Não existindo nos autos nenhum elemento concreto a 
evidenciar que o querelado, ao publicar as notícias 
referentes à querelante, agiu dolosamente, com o fim de 
imputar a ela fato ofensivo a sua reputação, de rigor a 
absolvição. Fatos narrados de forma que não excederam o 
direito de informação e de crítica conferido aos veículos de 
informações. Recurso provido, para absolver o querelado 
Gerson Ferreira Gaiozo, com fundamento no artigo 386, 
inciso III, do Código de Processo Penal. 

Vistos. 

Gerson Ferreira Gaiozo interpôs recurso de 

Apelação da r. sentença datada de 14.07.2014, proferida pela MMª 

Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cachoeira Paulista, que o 

condenou à pena de 04 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 

ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, e substituiu a 

pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente 

em prestação pecuniária, no valor correspondente a dois salários 

mínimos, por incurso no artigo 139, “caput”, c.c. o artigo 141, inciso II, 
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ambos do Código Penal, e à pena de 13 dias-multa, no valor unitário 

mínimo, por incurso no artigo 140, “caput”, c.c. o artigo 141, inciso II, 

ambos do Código Penal (fls. 339/343vº). 

Em suas razões, a Defesa do Querelado 

pleiteou a absolvição, alegando, em síntese, atipicidade da conduta, por 

ausência do elemento subjetivo necessário à configuração dos crimes 

contra a honra. Subsidiariamente, requereu a redução das penas, o 

afastamento da causa de aumento prevista no artigo 141, inciso II, do 

Código Penal, e a redução da pena pecuniária aplicada (fls. 362/371). 

A Defesa da Querelante, em suas 

contrarrazões, requereu o não provimento do recurso (fls. 375/377). 

O Ministério Público, por sua vez, reiterou o 

parecer Ministerial de fls. 333/338 e manifestou-se pelo não provimento 

de recurso (fls. 379/382). 

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de 

Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 389/391).

É o relatório.

Inicialmente, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição com relação ao crime de injúria, uma vez que se trata de 

matéria de ordem pública, que deve ser decretada em qualquer fase do 

processo (STJ, REsp 60.870-SP, 6ª T. rel. Vicente Leal, 19.10.1999, 

v.u., DJ 29.11.1999, p.209), prejudicado o exame do mérito do recurso 

no tocante a este delito. 

Com efeito, tendo o réu sido condenado por 
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este delito à pena de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, e tendo a 

sentença transitado em julgado para a querelante, já que não foi 

interposto recurso, o prazo prescricional é de 02 anos, consoante o 

artigo 114, inciso I, do Código Penal. 

Assim, considerando que entre a data da 

publicação da sentença em 17.07.2014 (fls. 343vº), última causa 

interruptiva da prescrição (artigo 117, IV, do Código Penal), e a do 

presente julgamento já se passaram mais de 02 anos, impõe-se o 

reconhecimento da extinção da punibilidade do querelado, pela 

ocorrência da prescrição. 

Passo à apreciação do recurso no tocante ao 

delito de difamação.  

Maria Nazaré Carlota de Castro apresentou 

queixa-crime contra Gerson Ferreira Gaiozo, imputando a ele as 

condutas dos artigos 138, “caput”, 139, “caput”, e 140, “caput”, todos 

do Código Penal, porque, no periódico de 01 a 27 de agosto de 2011, 

Ano IV, nº 53, página 05, e no exemplar datado de 01 a 30 de setembro 

de 2011, Ano IV, nº 54, na cidade e Comarca de Cachoeira Paulista, 

agindo em concurso e com unidade de desígnios com Bruna Aparecida 

Moreira Gonçalves, caluniou Maria Nazaré Carlota de Castro, 

imputando-lhe falsamente fato definido como crime; porque, nos 

mesmos periódicos, difamou a mesma, imputando-lhe fato ofensivo à 

sua reputação; e porque, ainda nos mesmos periódicos, injuriou a 

mesma, ofendendo lhe a dignidade ou o decoro. 

Após regular instrução, sobreveio sentença que 

condenou o querelado Gerson como incurso no artigo 139, “caput”, e 
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artigo 140, “caput”, ambos c.c. o artigo 141, inciso II, todos do Código 

Penal, em razão dos fatos decorrentes da publicação do periódico datado 

de 01 a 30 de setembro de 2011, Ano IV, nº 54, e, com relação aos fatos 

decorrentes da publicação do periódico de 01 a 27 de agosto de 2011, 

Ano IV, nº 53, declarou extinta a punibilidade do querelado, com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 

Porém, em que pesem os fundamentos 

indicados pela MMª Juíza de Direito sentenciante, o recurso interposto 

pela Defesa comporta provimento, uma vez que, no caso em tela, não 

ficou demonstrada, de forma efetivamente segura, a prática da conduta 

prevista no artigo 139, “caput”, do Código Penal. 

Com efeito, embora seja indiscutível que o 

querelado, no periódico datado de 01 a 30 de setembro de 2011, Ano IV, 

nº 54, publicou diversas matérias fazendo referência à querelante e à sua 

atuação junto à Secretaria de Educação do município de Aparecida (fls. 

10/13), forçoso reconhecer que, em momento algum, ele superou o direito 

de informação e de crítica conferido aos veículos de informações. 

Interrogado em Juízo, o querelado admitiu que 

efetivamente publicou as matérias em questão, todavia, alegou que elas 

tiveram origem em parecer oriundo do Tribunal das Contas e que todos 

os que trabalham em órgãos públicos estão sujeitos a críticas e matérias 

desta natureza. Sustentou que o jornal efetivou a retratação, cujo texto 

foi apresentado pela própria querelante. Afirmou que a intenção da 

matéria era notificar sobre os erros cometidos na administração (fls. 307 

 mídia digital). 

Tal versão não foi contrariada, ao menos de 
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forma efetivamente segura, pelos demais elementos de provas trazidos 

aos autos. 

A testemunha Rosemary Aparecida de Souza 

esclareceu que recebeu os periódicos na Secretaria, pois eles eram 

entregues nos órgãos públicos, bem como eram distribuídos nas bancas 

de jornal. Segundo Rosemary, nos periódicos tinham palavras com 

conteúdos ofensivos e desenhos que denegriam a imagem da secretaria. 

Sustentou que a querelante ficou muito chateada e abalada, tanto que, 

muitas vezes, foi embora para casa porque não conseguia mais trabalhar 

(fls. 305  mídia digital). 

No mesmo sentido foi o depoimento da 

testemunha Eloísa de Fátima Oliveira Fernandes (fls. 304  mídia 

digital). 

Já a testemunha Orácio Guedes relatou que o 

jornal percorreu a cidade e que as notícias nele reportadas foram 

confirmadas pelo Tribunal de Contas (fls. 306  mídia digital). 

Verifica-se, portanto, que o querelado, 

efetivamente publicou em periódico de circulação local notícias 

envolvendo o nome de Maria Nazaré Carlota de Castro, bem como a 

sua atuação junto à Secretaria da Educação do Município de Aparecida. 

Todavia, in casu, não existe nos autos nenhum elemento concreto a 

evidenciar que o querelado, ao publicar tais notícias, tenha agido 

dolosamente, com o fim de imputar a ela fato ofensivo a sua reputação, 

pois, conforme alegou a Defesa, as matérias noticiadas são verdadeiras 

e fundadas em parecer emitido pelo Tribunal de Contas, sendo certo que 

a maneira como os fatos foram narrados não extrapolou o direito de 
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informação e de crítica conferido aos veículos de informações, de forma 

que não há que se falar em crime de difamação.  

A propósito: "HABEAS CORPUS. (...) QUEIXA-

CRIME. DIFAMAÇÃO. REDATOR-CHEFE DE JORNAL CONTRA JUIZ DE DIREITO. 

PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM PERIÓDICO. DOLO ESPECÍFICO. MANIFESTA 

AUSÊNCIA. ANIMUS NARRANDI. FATO ATÍPICO. JUSTA CAUSA PARA A 

DEFLAGRAÇÃO E CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. INEXISTÊNCIA. 

CONSTRANGIMENTO PATENTEADO. TRANCAMENTO DEVIDO. 1. Restando claro que 

o redator-chefe do jornal agiu com animus narrandi e não com o fim de difamar o 

magistrado objeto das críticas dos outros dois pacientes, veiculadas entre aspas na 

matéria por aquele assinada, ausente o dolo específico necessário à caracterização do 

crime de difamação em questão e, via de consequência, atípica a conduta que lhe foi 

imputada. 2. Constatada a atipicidade da conduta do redator-chefe, sem necessidade de 

profunda incursão no acervo fático-probatório da causa, tem-se como configurada uma 

das excepcionalíssimas hipóteses de trancamento da ação penal pela via do habeas corpus 

(arts. 395, III, c/c 648, I, do CPP). 3. Ordem parcialmente concedida tão-somente para, 

com fundamento no art. 395, III, do CPP, trancar a ação penal em relação a MANOEL 

WALMIR BOTELHO." (STJ - HC 157385/PA - 5ª T. - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 

06/12/2011);

"RECURSO DE "HABEAS CORPUS" - CRIME CONTRA 

A HONRA - PRÁTICA ATRIBUÍDA A ADVOGADO - PROTESTO POR ELE 

MANIFESTADO, EM TERMOS OBJETIVOS E SERENOS, CONTRA MAGISTRADO - 

INTANGIBILIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO - CARÁTER RELATIVO - 

LIQUIDEZ DOS FATOS - "ANIMUS NARRANDI" - EXERCÍCIO LEGÍTIMO, NA 

ESPÉCIE, DO DIREITO DE CRÍTICA, QUE ASSISTE AOS ADVOGADOS EM GERAL - 

DESCARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A 

AÇÃO PENAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO PENAL - RECURSO ORDINÁRIO 

PROVIDO. INVIOLABILIDADE DO ADVOGADO.  (...) CRIMES CONTRA A HONRA - 

ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. - A intenção dolosa constitui elemento subjetivo, 

que, implícito no tipo penal, revela-se essencial à configuração jurídica dos crimes 

contra a honra. A jurisprudência dos Tribunais tem ressaltado que a necessidade de 

narrar ou de criticar atua como fator de descaracterização do tipo subjetivo peculiar aos 

crimes contra a honra, especialmente quando a manifestação considerada ofensiva 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0000978-45.2012.8.26.0102 -Voto nº 4861 8

decorre do regular exercício, pelo agente, de um direito que lhe assiste e de cuja prática 

não transparece o "pravus animus", que constitui elemento essencial à configuração dos 

delitos de calúnia, difamação e/ou injúria. "PERSECUTIO CRIMINIS" E AUSÊNCIA DE 

JUSTA CAUSA. - A ausência de justa causa, quando líquidos os fatos (RTJ 165/877-878 - 

RTJ 168/853 - RTJ 168/863-865, v.g.), expõe-se, mesmo em sede de "habeas corpus", ao 

controle jurisdicional, pois não se dá, ao órgão da acusação penal - trate-se do Ministério 

Público ou de mero particular no exercício da querela privada -, o poder de deduzir 

imputação criminal de modo arbitrário, notadamente quando apoiada em fatos destituídos 

de tipicidade penal. Precedentes." (STF - RHC 81750/SP - 2ªT. - Rel. Min. Celso de Mello - 

j. 12/11/2002); - grifo nosso. 

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA E 

DIFAMAÇÃO. FATOS NOTICIADOS POR OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. 

NOTÓRIO ANIMUS NARRANDI. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA 

ABSOLUTÓRIA. REVERSÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-

PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. O acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, ao considerar inexistente 

o crime de injúria ou difamação, quando a notícia jornalística produzida pelo Querelado 

não tinha a intenção de caluniar ou difamar o Querelante ou imputar-lhe qualquer fato 

criminoso ou ofensivo à sua honra, mas apenas informar os fatos (animus narrandi), 

alinhou-se com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça. 2. Desse 

modo, para infirmar tais fundamentos, de forma a afastar a absolvição declarada pelo 

Tribunal de origem e verificar eventual existência de dolo específico do Querelado, é 

necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no 

âmbito desta Corte Superior de Justiça, em obediência à Súmula n.º 07 desta Corte. 3. 

Decisão agravada que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental 

desprovido." (STJ - AgRg no AREsp 144279/DF - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 

19/08/2014);

Em suma, no caso dos autos, todas as 

evidências são no sentido de que o querelado, jornalista, que tem como 

ofício informar fatos de interesse público, ao veicular as notícias no 

periódico, agiu com o “animus narrandi”, e não com o fim de difamar a 
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querelante, funcionária pública, com papel ativo em contratos 

celebrados pela Administração Pública, tanto que as matérias não eram 

relativas à vida íntima ou segredo da vida privada de Maria Nazaré, mas 

sim ao dinheiro público e contratos administrativos por ela celebrados. 

Em tais circunstâncias, entendo que, in casu, 

efetivamente não restou bem caracterizado o crime de difamação 

imputado ao querelado, de forma que se impõe a adoção de solução 

favorável a ele.  

Ante o exposto, de ofício, julgo extinta a 

punibilidade de Gerson Ferreira Gaiozo, com fundamento no art. 107, 

inciso IV, c.c. os artigos 110, § 1º, e 114, inciso I, todos do Código 

Penal, com relação ao delito previsto no artigo 140, “caput”, c.c. o 

artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal, e dou provimento ao 

recurso por ele interposto, para absolvê-lo da imputação do artigo 139, 

“caput”, c.c. o artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal, com 

fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA

                         Relator 
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