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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito 
nº 3024929-44.2013.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente/querelante 
URIGELZO DE ARAUJO SANTOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, Querelados JOÃO GILBERTO FERNANDES DA 
COSTA, LUIZ GONZAGA CESAR FILHO, CYNTHIA DE MORAES, MARCELO 
PARADA, ANTONIO FERNANDO PINHEIRO PEDRO, FABIANA PEIXOTO DE 
MELLO, ANDRE SACCO JUNIOR, CARLOS ALBERTO SURIANO DO 
NASCIMENTO e CARLOS NASCIMENTO.

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) e TRISTÃO RIBEIRO.

São Paulo, 27 de outubro de 2016. 

Pinheiro Franco
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso em Sentido Estrito n.°3024929-44.2013.8.26.0405 – Osasco

Recorrentes: Urigelzo de Araújo Santos e Helibase Serviço Comércio e  

Manutenção Aeronáutica Ltda. 

Recorrido : Ministério Público do Estado

Querelados : Carlos Alberto Suriano Nascimento, João Gilberto Fernandes da 

Costa, Luiz Gonzaga Cesar Filho, Cynthia Benini de Moraes, 

Marcelo Parada, Antonio Fernando Pinheiro Pedro, Fabiana 

Peixoto de Mello, André Sacco Junior e Carlos Alberto de 

Carvalho Thadeo 

Voto nº : 32.264

Queixa-crime. Calúnia e difamação, por três vezes, na 
forma do artigo 141, inciso III, do C. Penal. Rejeição 
liminar em face do reconhecimento da ausência de justa 
causa e, ainda, da Ilegitimidade ad processum ante a 
inobservância, no instrumento de mandato, das disposições 
do artigo 44, do C. P. Penal. Eiva que restou suprida em 
face da aposição, também e na peça inicial, da assinatura 
dos querelantes. Hipótese, contudo, em que a decisão 
recorrida não comporta reforma quanto ao mérito. Análise 
dos elementos colhidos que não se prestam para a 
caracterização do dolo voltado ao propósito de caluniar e 
de difamar. Jornalistas e pessoas entrevistadas nas 
reportagens (Advogados especialistas em direito ambiental 
e em direito aeronáutico, Vereador e representante 
ambiental de dado Partido Político) que se limitaram a 
narrar as implicações decorrente da continuidade de obras 
de heliporto, inobstante tivesse sido deferida licença prévia 
e de instalação para a construção, no local, de um centro 
para a manutenção de aeronaves, turbinas e motores de 
aviação. Exposição, assim, pelos querelados e no exercício 
de suas profissões e de suas atividades, de fatos revestidos 
de evidente interesse público. Interesse de agir, ademais e 
quanto ao administrador não sócio da pessoa jurídica, não 
evidenciado, até porque seu nome não foi uma única vez 
citado no curso das várias reportagens. Caso ademais, de 
ofensa ao princípio de indivisibilidade da ação penal 
privada, uma vez que a querelante, pessoa jurídica, não 
incluiu, no polo passivo da queixa-crime, todos os 
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repórteres responsáveis pelas reportagens com conteúdo, 
em tese, ofensivo à sua honra. Decisão recorrida, inobstante 
a superação da eiva relativa à representação processual, 
que não comporta, quanto ao mérito, reforma. Recurso 
improvido.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que 

rejeitou queixa-crime oferecida pelo recorrente, em nome próprio e na 

qualidade de administrador não sócio da empresa Helibase Serviço Comércio 

e Manutenção Aeronáutica Ltda., em face de Carlos Alberto Suriano do 

Nascimento, João Gilberto Fernandes da Costa, Luiz Gonzaga Cesar Filho, 

Cynthia Benini de Moraes, Marcelo Parada, Antonio Fernando Pinheiro Pedro, 

Fabiana Peixoto de Mello, André Sacco Junior e Carlos Alberto de Carvalho 

Thadeo, com vistas à apuração dos crimes de calúnia e difamação. 

Sustenta o recorrente que a decisão atacada comporta 

reforma. Diz que, na qualidade de administrador, ele, Urigelzo de Araújo 

Santos, ofereceu queixa-crime em 28 de agosto de 2013 visando à apuração 

de supostos crimes de calúnia e difamação cometidos em reportagens 

televisivas, nas quais se imputou à pessoa jurídica por ele administrada a 

execução de diversas condutas inverídicas e até mesmo criminosas. Pontua 

que o Ministério Público se manifestou contrariamente ao prosseguimento do 

feito, alegando suposta irregularidade no que tange ao disposto no artigo 44, 

do C. P. Penal, apontando, ainda, ausência de dolo específico para a 

caracterização dos delitos, assim como ausência de tipicidade material. 

Pondera que acolhendo a supracitada manifestação, em 26 de setembro de 

2014, decidiu a E. Magistrada pela rejeição da queixa-crime por ausência de 

justa causa, entendendo que as imputações dirigidas à pessoa jurídica foram 

genéricas e inaptas para a demonstração do dolo específico necessário à 

caracterização dos delitos. Pontua, contudo, que a decisão recorrida comporta 
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reforma. Destaca que no tocante à irregularidade decorrente da inobservância 

das disposições do artigo 44, do C. P. Penal1, a mesma restou devidamente 

suprida na própria inicial, ante a presença de assinatura dele, representante 

legal da pessoa jurídica. Diz que há mais de meio século o Pretório Excelso já 

decidiu pela irrelevância de tal previsão legal, insistindo que no caso presente 

há outra situação que, ao se manter a importância da narrativa do fato, é 

reconhecida pelos Tribunais Superiores como apta a suprir tal narrativa, ou 

seja, a presença da assinatura do querelante ou de seu representante legal a 

constar da própria queixa-crime. No mérito, diz que fundamentando a rejeição 

da queixa-crime, a E. Magistrada proferiu decisão justificada, sobretudo, na 

ausência de dolo específico dos querelados em ofender a honra da pessoa 

jurídica, o que obstaria, segundo o entendimento, a existência de justa causa 

para a ação penal privada. Destaca que no tocante a justa causa, sua 

conceituação, até hoje, é tida como controversa no âmbito processual penal, 

vindo o entendimento doutrinário majoritário a conceituá-la, entendendo-a 

presente, desde que constatada a presença de elementos mínimos que 

anunciem a existência do crime. A despeito disso, ressalta que a decisão 

recorrida não se absteve à análise de tais requisitos, indo, inclusive, muito 

além, atrelando a existência da justa causa da ação a uma suposta 

inexistência do animus difammandi e caluniandi por parte dos querelados. 

Assevera, porém, que a verificação dos elementos constituintes do dolo 

(vontade e consciência sobre o fato) não pode acontecer em um primeiro 

momento, isto é, ao ensejo da análise das condições da ação, oportunidade na 

qual deve, tão somente, ser examinada a presença de meros indícios de 

tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Aduz que a E. Magistrada, desta feita, 

invadiu seara de análise probatória e pressupôs ausência de dolo específico 

sem justificativa ou fundamentação adequada. Alega que a constatação sobre 

a existência ou não do dolo, por depender de apreciação mais aprofundada 
1 Art. 44.  A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do 
mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de 
diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.
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sobre a subjetividade do autor, requer análise sobre as provas colhidas no 

decorrer da instrução, não havendo campo para o estudo, tão somente, da 

exposição narrada na peça inicial, que trouxe apenas requisitos mínimos de 

materialidade e autoria para configurar a justa causa penal. Não obstante e 

ainda que fosse este o momento para a verificação ou não da existência do 

dolo específico (determinando pela intenção de ofender a honra da vítima), 

pondera que, a despeito do entendimento posto na decisão, no tocante ao 

suposto cunho genérico das imputações lançadas, o fato é que elas, no 

mínimo e diretamente ofensivas à reputação da pessoa jurídica, foram 

proferidas com a nítida intenção de desacreditá-la publicamente. Aduz ainda 

que há um limite devidamente estabelecido entre o animus narrandi garantido 

constitucionalmente ao jornalista, e a exacerbação desse direito pela prática 

do jornalismo irresponsável e consistente na disseminação de imputações 

sabidamente falsas a uma pessoa jurídica, acusando-a não só a ir de encontro 

à lei como também a representar perigo aos moradores da região. Aduz que, 

no caso e a partir do momento que se imputa a outrem um crime ou a prática 

de condutas que já foram devidamente provadas como falsas, extrapola-se o 

âmbito do chamado “jornalismo responsável” com a clara intenção de macular 

a honra de outrem perante a sociedade, tudo a caracterizar, diversamente do 

entendimento posto na sentença recorrida, o animus injuriandi. Buscam, pois, 

o prosseguimento da ação penal privada (folhas 367/377). 

Processado o recurso, com respostas e mantida 

implicitamente a decisão (folha 535), subiram os autos. Parecer da d. 

Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento (folhas 540/544).  

É o relatório.
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Urigelzo de Araújo Santos, “em nome próprio e também na 

qualidade de administrator da Helibase Serviço Comércio e Manutenção 

Aeronáutica Ltda.” ajuizou esta queixa-crime contra os jornalistas Carlos 

Alberto Suriano Nascimento, João Gilberto Fernandes da Costa, Luiz Gonzaga 

Cesar Filho, Cynthia Benini de Moraes e, ainda, contra o Diretor de Jornalismo 

do Sistema Brasileiro de Televisão, Marcelo Parada; os advogados Antonio 

Fernando Pinheiro Pedro e Fabiana Peixoto de Mello; Sua Excelência, o 

Vereador da Câmara Municipal de Osasco, André Sacco Junior e, ainda, 

contra Carlos Alberto de Carvalho Thadeo, representante ambiental do Partido 

Trabalhista Brasileiro, buscando a condenação de todos pelos crimes de 

calúnia e difamação, por três vezes e com a causa de aumento do artigo 141, 

inciso III, do C. Penal. Isso porque eles, de alguma forma, supostamente 

teriam veiculado ou contribuído para a veiculação, por três vezes e em 

noticiários televisivos, de notícias sabidamente falsas dando conta da 

existência de supostas e inúmeras irregularidades no processo de construção 

de um heliponto na Comarca de Osasco, maculando, assim, a honra dele, 

Urigelzo, bem como a da pessoa jurídica por ele administrada.    

A decisão atacada houve por bem rejeitar a queixa, 

fundada, principalmente, na ausência de justa causa, acenando ainda a E. 

Magistrada com a ilegitimidade ad processum, uma vez que a procuração 

juntada aos autos não atendia ao disposto no artigo 44, do C. P. Penal (folhas 

339/340). 

Daí o inconformismo dos querelantes, que perseguem a 

reforma, com o recebimento da queixa-crime, instaurando-se, 

consequentemente, a ação penal privada.  

  

Pois bem. 
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De início, observo que o vício apontado pelo E. 

Magistrada, em razão da ausência de satisfação do requisito previsto no artigo 

44, do C. P. Penal, consistente na ausência de menção do fato criminoso no 

instrumento de mandato, restou suprido. E isso porque os querelantes, 

juntamente com seus procuradores, assinaram a peça inicial, na qual há a 

exposição dos fatos criminosos praticados, em tese, pelos querelados. Não 

sendo absoluta, a eiva pôde, como não espécie, ser sanada.  

De outro lado, e a despeito das imprecisões constantes na 

peça inicial da queixa-crime e, ainda, no instrumento de mandato, até porque a 

pessoa jurídica possui capacidade para, em nome próprio, postular em juízo, o 

fato é que a Helibase Serviço Comércio e Manutenção Aeronáutica Ltda. 

também integra o polo ativo da ação, tudo a autorizar as necessárias 

retificações.  

Feitas tais considerações iniciais, no mérito razão não assiste 

aos querelantes, falecendo a URIGELZO DE ARAUJO SANTOS interesse de 

agir. E isso porque, ainda que na oitava alteração e consolidação do contrato 

social da pessoa jurídica, celebrada em 31 de março de 2013, tenha ele 

passado a figurar como administrador não sócio da Helibase Serviço Comércio 

e Manutenção Aeronáutica Ltda. (folha 25/33), o fato é que ele, na condição de 

pessoa física, não foi uma única vez citado nas reportagens, com conteúdo 

supostamente ofensivo à honra, veiculadas na mídia televisiva em agosto do 

mesmo ano, bastando assisti-las para comprovação da assertiva. Não 

bastasse isso, a inicial da queixa-crime não traz, em seu bojo, elementos 

capazes, ainda que mínimos, a demonstrar ou a comprovar que o teor das 

reportagens, concretamente, tivesse sido capaz de atingir sua honra, 

maculando-a. É dizer: a mera condição de administrador não sócio de pessoa 
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jurídica, cuja imagem pública tenha sido supostamente arranhada, não induz a 

ilação no sentido de que, com isso, houve também ofensa à honra pessoal de 

seu administrador, mormente quando este não foi uma única vez citado nas 

reportagens televisivas, insisto e repito.

No tocante às supostas ofensas à honra da pessoa 

jurídica, é caso de reconhecimento, de plano, da extinção da punibilidade dos 

querelados em razão de afronta ao princípio da indivisibilidade da ação penal 

privada, com lastro nas disposições do artigo 48 e 49, do C. P. Penal e, ainda, 

do artigo 104, do C. Penal. 

E isso porque, conforme se infere do conteúdo da mídia 

anexada aos autos ao ensejo da manifestação, na fase do artigo 520, do C. P. 

Penal, dos querelados Carlos Alberto Suriano do Nascimento, Luiz Gonzaga 

Cesar Filho, Cynthia de Moraes, João Gilberto Fernandes da Costa e Marcelo 

Parada, verifica-se que a emissora SBT, de há muito, já veiculava, em seus 

noticiários e desde, ao menos, outubro de 2012, matérias alusivas às supostas 

irregularidades que permeavam a construção do empreendimento (mídia 

digital a folha 282). E ao assistir tais reportagens, voltadas também ao 

propósito de denunciar as supostas irregularidades que permeavam a obra, 

insisto, extrai-se a conclusão que seria de rigor também a inclusão, no polo 

passivo da queixa, ao menos das também repórteres Simone Queiroz e 

Carolina Aguaidas, o que não ocorreu. Noutras palavras: em face da 

necessária observância do princípio da indivisibilidade da ação penal privada, 

a falta de indicação de um ou de alguns dos responsáveis pelas alegadas 

ofensas implica em renúncia ao direito de queixa e na extinção da punibilidade 

do delito. 

E isso porque ao se considerar que o processamento e o 
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julgamento dos crimes contra a honra exigem o manejo de ação penal privada, 

vige, entre os supostos coautores, o princípio da indivisibilidade, de modo que 

a renúncia em favor de um (ou a mais de um) deles, necessariamente e 

consoante as disposições do artigo 49, do C. P. Penal e, ainda, do artigo 104, 

do C. Penal, estende-se aos demais, gerando, quanto a estes e da mesma 

forma, a extinção da punibilidade com lastro no artigo 107, inciso V, deste 

Diploma. 

Mesmo que fosse o caso de superar-se referido óbice 

processual  e não é  verifico, em exame sumário, que os fatos narrados 

pelos querelantes na inicial da queixa não se amoldam aos tipos penais 

previstos nos artigos 138 e 139, do C. Penal. E isso porque as manifestações 

dos querelantes, entendidas ofensivas, foram proferidas no âmbito do 

exercício de suas profissões e atividades, sem propósito outro que não o de 

informar. Demais disso, é possível aferir, ainda, que tais declarações, de 

inquestionável interesse público, encontraram suporte em fatos que 

guardavam coerência com a realidade, revestidos de gravidade, visto que 

denotassem irregularidades no projeto da querelante, voltado à construção 

não de uma reles oficina de manutenção de aeronaves, turbinas e motores de 

aviação (conforme declaração feita à CETESB quando da concessão da 

licença prévia e de instalação, concedida após o início das obras  folha 75), 

mas, verdadeiramente e conforme as declarações do próprio sócio proprietário 

da Helibase Serviço Comércio e Manutenção Aeronáutica Ltda., de um dos 

maiores heliportos do Brasil, com capacidade para 200 aeronaves e 150 

pousos e decolagens diários, o que, segundo ainda representante da 

querelante, seria capaz, conforme declarou ao ensejo de feira aeronáutica, de 

desafogar o Aeroporto Campo de Marte, cuidando ainda o empreendimento de 

uma “obra sem volta, independente do governo”. E no esteio do que se infere 

das matérias jornalísticas, o conteúdo delas não se revestiu do ânimo de 
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caluniar e de difamar, revestindo-se, ao revés, do propósito de aferir-se se a 

obra, em face de tal constatação (construção de um grande heliporto ao invés 

de uma reles oficina de manutenção) estava sendo feita em obediência aos 

ditames administrativos e legais que deveriam reger a construção de 

empreendimento com tamanha envergadura, de porte em muito superior 

àquele inicialmente declarado.  

Dentro desse quadro, e ainda que sanado o vício alusivo à 

irregularidade da representação dos querelantes, inatacável a decisão atacada 

no que toca a rejeição liminar da queixa-crime em face da ausência de justa 

causa. 

Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PINHEIRO FRANCO

Relator
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