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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0002448-73.2011.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que são 
apelantes/querelantes PAULO ROGERIO SPINELLI, LUIZ GUSTAVO 
CAMARGO CABRAL, MAIZA APARECIDA GASPAR RODRIGUES, MAIA 
SOARES BISAN, CASSIANO RICARDO SILVA DE OLIVEIRA e MARCIA 
PAIVA DE MEDEIROS, Querelantes DORIVAL DE PAULA JUNIOR, 
AILTON DE CARVALHO JUNIOR e FRANCISCO CARLOS CONCEIÇAO, 
é apelado/querelado JOSE LUIS DAS NEVES.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores SÉRGIO RIBAS (Presidente sem voto), PINHEIRO 
FRANCO E TRISTÃO RIBEIRO.

São Paulo, 25 de agosto de 2016.

JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0002448-73.2011.8.26.0126

APTES/QTES: PAULO ROGERIO SPINELLI, LUIZ GUSTAVO CAMARGO 

CABRAL, MAIZA APARECIDA GASPAR RODRIGUES, MAIA SOARES 

BISAN, CASSIANO RICARDO SILVA DE OLIVEIRA E MARCIA PAIVA DE 

MEDEIROS 

QUERELANTES: DORIVAL DE PAULA JUNIOR, AILTON DE CARVALHO 

JUNIOR E FRANCISCO CARLOS CONCEIÇAO 

APELADO/QUERELADO: JOSE LUIS DAS NEVES

COMARCA: CARAGUATATUBA

VOTO Nº 31189

Apelação Criminal. Calúnia, difamação e 

injúria contra funcionário público. 

Absolvição sumária. Pretensão de 

condenação nos termos da queixa. 

Ausência da vontade de ultrajar. 

Configurada a atipicidade de conduta. 

Recurso improvido. 

JOSÉ LUÍS DAS NEVES foi denunciado como incurso, por 

nove vezes (9X), nos artigos 138, caput, 139, caput, e 140, c.c. art. 141, 

inciso II, na forma do art. 70, in fine, todos do Código Penal, sendo que por 

sentença de fls. 111 foi absolvido sumariamente por atipicidade de conduta 

nos termos do art. 397, do Código Penal.

Foi, ainda, declarada extinta a punibilidade de JOSÉ LUÍS 

DAS NEVES quanto a FRANCISCO CARLOS CONCEIÇÃO, por 

decadência, com fulcro no disposto no art. 107, inciso IV, do Código Penal.
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Irresignados os querelantes interpuseram o presente recurso 

buscando a condenação do querelado nos termos da queixa interposta (fls. 

126/133).

Foi contrariado o reclamo (fls. 145/149).

A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo 

improvimento do recurso e mantença da absolvição do querelado (fls. 

154/157).

É o relatório.

Consta dos autos que JOSÉ LUIS DAS NEVES, ora querelado 

teria, no dia 24 de fevereiro de 2011, protocolado petição endereçada ao 

Sr. Prefeito Municipal narrando que os Querelantes “cobram indevidamente 

honorários de sucumbência em acordos extrajudiciais, quando efetuado o 

parcelamento do IPTU” e que tal “prática criminosa, da parte da 

Procuradoria de nosso Município, onde se exige do contribuinte uma 

obrigação indevida, onde a prática desses atos se resume em crimes 

tipificados pelo Código Penal, pelo direito administrativo pela Lei 571/96 e 

pelo Estatuto do Servidor Público Municipal”.

Consta, ainda, que as condutas difamatórias, injuriosas e 

caluniosas imputadas pelo querelado aos querelantes, tiveram o objetivo de 

denegrir e macular a honra deste, constituindo grave ofensa à honra 

objetiva e subjetiva dos ofendidos, quando afirmou que os querelantes 

exigiam dos contribuintes uma cobrança indevida e que para tanto faziam 

parte de um “esquema criminoso”.

A audiência de reconciliação restou infrutífera e a queixa foi 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Quinta Câmara Criminal de São Paulo

APELAÇÃO Nº 0002448-73.2011.8.26.0126 CARAGUATATUBA   4/7

recebida (fls. 54 e 65/66).

Foi instaurado Inquérito Civil pela Promotoria de Justiça de 

Caraguatatuba para apurar eventual cobrança indevida de honorários 

advocatícios em acordos extrajudiciais entre a Municipalidade e os 

contribuintes. Houve recurso contra a Instauração de Inquérito Civil perante 

o Conselho Superior do Ministério Público, tendo sido negado provimento 

ao recurso (fls. 88/92).

Recorrem os querelantes visando modificação de decisão que 

absolveu o querelado, referindo haver prova suficiente a ensejar 

condenação nos delitos de injúria, difamação e calúnia.

A autoria, entretanto, não deve ser imputada ao querelado. 

Isso porque a atitude do querelado não traz manifesta vontade 

de desprestigiar os querelantes, não transparecendo, nos autos, a vontade 

de ultrajar.

Não houve dolo de prejudicar a reputação dos querelantes e a 

simples divulgação de um fato não caracteriza crime contra a honra.

Neste sentido, ensina Heleno Cláudio Fragoso que:

"Em conseqüência, não se configura o crime se a expressão 

ofensiva for realizada sem o propósito de ofender. É o caso, 

por exemplo, da manifestação eventualmente ofensiva feita 

com o propósito de informar ou narrar um acontecimento 

(animus narrandi), ou com o propósito de debater ou criticar 

(animus criticandi)..." (Lições de Direito Penal: Parte 

Especial, vol. 2; 10ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 
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221-222).

Essa também é a lição de Julio Fabbrini Mirabete e Renato 

N. Fabbrini:

“Não existirá a calúnia quando o agente atuar com 'animus 

jocandi', ou seja, vontade de gracejar, pilheriar, caçoar; com 

'animus consulendi' (vontade de aconselhar ou informar, 

espontaneamente ou por solicitação de outrem); com 'animus 

narrandi' (vontade de relatar o fato singelamente, sem a 

intenção de ofender), tal como nos casos de testemunha 

judicial ou na CEI (Comissão Especial de Inquérito) ou de 

solicitação de providências à Polícia, indicando suspeitos ou 

testemunhas com vista ao esclarecimento do crime que tem 

interesse em ver apurado, ou, ainda, de postulação em 

inquérito administrativo para denunciar fiscal de tributos a 

superior hierárquico; de 'animus defendendi', de se defender 

em processo, em especial ao ser interrogado.” (“Manual de 

Direito Penal”, vol. II/121, item n. 8.1.7, 27ª ed., 2010, Atlas) 

(grifo nosso).

É certo que a linguagem foi incisiva do apelado ao requerer 

providências contra cobrança indevida de honorários em acordos ex-

judidiciais, tanto que o Ministério Público instaurou Inquérito Civil para 

apuração do fato.

Dessa forma, sem o propósito deliberado de ofender não se 

realiza o crime de difamação, de injúria ou de calúnia, por ausência do 

elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

E o que se extrais dos presentes autos é que JOSÉ LUIS DAS 
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NEVES não indicou os nomes das pessoas que supostamente praticaram o 

crime ou ato de improbidade administrativa, de modo a configurar a figura 

típica.

Ao mencionar que pessoas receberam honorários ilegais não 

houve indicação específica de seus nomes.

O fato do querelado oferecer representação perante a 

Secretaria de Assuntos Jurídicos e no Ministério Público para apuração de 

eventual fatos antijurídicos não pode ser considerado crime contra a honra 

de funcionários públicos, eis que não houve ofensa à honra subjetiva ou 

objetiva de qualquer dos querelantes.

Também não restou configurada a má-fé do querelado, pois 

todos têm o direito de solicitar explicações e esclarecimentos perante os 

órgãos públicos.

Dessa forma, como o querelado não fez menção a nenhum 

nome específico dos Procuradores, não restou configurado o animus 

diffamandi vel injuriandi, contra qualquer dos querelantes.

O comportamento do querelado teve o condão de narrar os 

acontecimentos (animus narrandi), sem que se pudesse depreender 

qualquer intenção de injuriar, caluniar ou difamar.

Assim, não se configura o crime se a expressão ofensiva for 

realizada sem o propósito de ofender. Sua conduta é, pois, atípica.

Dessa forma, descaracterizada está a tipicidade penal da 

conduta ora imputada ao querelado, em razão da ausência dos elementos 

previstos na figura típica descrita em sede legal.
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Isso posto, nega-se provimento ao recurso.

José Damião Pinheiro Machado Cogan

Desembargador Relator
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