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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0077919-16.2010.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é 
apelante/querelada IVONILDA ALVES GALDINO, são 
apelados/querelantes SAMUEL ALVES GALDINO, MARIA HELENA LUNA 
GALDINO, STEPHANIE LUNA GALDINO, JULIO CESAR LUNA GALDINO, 
GUSTAVO AUGUSTO LUNA GALDINO e SANDRA BATISTA NEVES DA 
SILVA.

ACORDAM, em 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a r. 
sentença e reconhecera, por extensão, a prescrição da pretensão punitiva 
da querelada, quanto aos crimes de calúnia, difamação e injúria em relação 
aos quais foi ela condenada,  firme no art. 107, IV, combinado com o art. 
109, VI, art. 110, "caput", art. 117, I e art. 119, todos do Código 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, 23 de novembro de 2016

AIRTON VIEIRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal n. 0077919-16.2010.8.26.0002

Apelante: Ivonilda Alves Galdino 

Apelados: Maria Helena Luna Galdino

Stephanie Luna Galdino

                     Júlio César Luna Galdino

                     Gustavo Augusto Luna Galdino        

                     Sandra Batista Neves da Silva 

                     Samuel Alves Galdino

Origem: 2ª Vara Criminal do Foro Regional de Santo Amaro  Comarca 

de São Paulo

MMª. Juíza de Direito: Alessandra Regina Ramos Rodrigues Bisognin

Voto n. 5.016

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, 
DIFAMAÇÃO E INJÚRIA.  CONCURSO FORMAL. QUEIXA-
CRIME PARCIALMENTE PROCEDENTE. ANULAÇÃO, DE 
OFÍCIO, DA R. SENTENÇA, POR FALTA DE UMA 
PRECISA INDIVIDUALIZAÇÃO FÁTICA E LEGAL DOS 
VÁRIOS CRIMES IMPUTADOS À QUERELADA, ALGUNS 
DOS QUAIS RECONHECIDOS, QUANTO A ALGUNS DOS 
QUERELANTES, EM CONCURSO FORMNAL. 
RECONHECIMENTO, POR EXTENSÃO, DA 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 
1. Tendo sido a inicial da queixa-crime lavrada de modo 
confuso, a não individualizar, de forma precisa, quais os 
crimes contra a honra praticados pela querelada em relação 
aos vários querelantes, impor-se-ia a sua rejeição. Uma vez 
recebida, a r. sentença deveria, com rigor muitíssimo maior, 
debruçar-se sobre cada querelante e, em relação a cada 
um deles, analisar, individualizadamente, cada um dos 
crimes contra a honra, de que teriam sido vítimas, por parte 
da querelada. Não o fazendo, tornou inviável uma análise 
serena e segura dos crimes singularmente considerados, 
conquanto reconhecidos via concurso formal, que a 
querelada teria praticado contra parte dos querelantes, 
dada a procedência parcial da queixa-crime. Reflexo da 
falta da necessária individualização, a dosimetria da pena 
também se revelou obscura, passível de aclaramento, nada 
obstante não tivessem as partes embargado de declaração. 
Caso de anulação, de ofício, da r. sentença, que não 
individualizou as circunstâncias fáticas reconhecidas como 
típicas e jurídicas, contra este ou aquele querelante. 
 2. Anulada a r. sentença, reconhece-se a prescrição, 
porque a pena de cada crime contra a honra, 
individualmente considerado, dada a inteligência do art. 
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119, do Código Penal, foi fixada abaixo de 01 (um) ano, a 
fazer incidir o art. 109, VI, do Código Penal, porque então, 
desde a última causa interruptiva da prescrição, aqui o 
recebimento da queixa-crime, art. 117, I, do Código Penal, 
transcorreram mais de três anos até a data deste 
julgamento.

VOTO

Maria Helena Luna Galdino, Samuel Alves Galdino, 

Stephanie Luna Galdino, Júlio César Luna Galdino, Gustavo Augusto Luna 

Galdino e Sandra Batista Neves da Silva ofereceram queixa-crime contra 

Ivonilda Alves Galdino, pelo que se pode depreender da inicial, pela prática 

de crimes de calúnia, difamação e injúria, em razão dos fatos longa e 

confusamente expostos na indigitada inicial (fls. 02/57).

Não tendo havido possibilidade de composição de danos na 

audiência de conciliação, realizada no dia 24 de julho de 2.012, restou 

infrutífera a conciliação (fls. 231/232).

A queixa-crime foi recebida no dia 13 de dezembro de 

2.012 (fls. 358), posteriormente tendo sido afastadas as razões da 

querelada ofertadas por ocasião do art. 396, do Código de Processo Penal 

(fls. 369).

Na audiência realizada no dia 28 de abril de 2.014, 

procedeu-se à oitiva de uma testemunha arrolada pela acusação, tendo 

havido o interrogatório da querelada (fls. 403/406).

Por r. sentença, datada de 28 de janeiro de 2.015 e 

registrada no dia 03 de fevereiro de 2015 (fls. 457), a qual transitou em 

julgado para o Ministério Público (fls. 458), inexistindo certidão de trânsito 

em julgado para os querelantes,  a querelada viu-se condenada nos termos 
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do art. 138, do art. 139 e do art. 140, este último, por duas vezes, uma 

delas em combinação com o art. 141, II, na forma do art. 70, "caput", todos 

do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) 

dias de detenção, regime aberto e 35 (trinta e cinco) dias-multa, no piso, 

substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à 

comunidade e multa de 10 (dez) dias-multa, sem prejuízo dos dias-multa 

originais, assim "in verbis": 

"Na dosimetria da pena, atenta às circunstâncias do art. 59 
do Código Penal, favoráveis à querelada, fixo a pena base 
pela calúnia contra Samuel em 06 (seis) meses de 
detenção e 10 (dez) dias-multa, que elevo de 1/3 pela 
agravante do art. 141, II, do Código Penal, perfazendo 09 
(nove) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.
Utilizando-me dos mesmos critérios acima mencionados, 
fixo a pena pela difamação em 04 (quatro) meses de 
detenção e 13 (treze) dias-multa e, pela injúria, em 01 (um) 
mês e 10 (dez) dias de detenção.
Como os delitos foram cometidos por meio de uma única 
ação, pela regra do art. 70, “caput”, do Código Penal, aplico-
lhe a pena do mais grave e elevo-a de 1/6, totalizando 10 
(dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime 
aberto, e 15 (quinze) dias-multa, no patamar mínimo.
Havendo mais de uma vítima, o que caracteriza pluralidade 
de delitos, fixo a pena pela difamação sofrida por Helena 
em 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e, 
pela injúria, em 10 (dez) dias-multa, perfazendo 03 (três) 
meses de detenção, no regime aberto, e 20 (vinte) dias-
multa, em obediência à regra do art. 72 do Código Penal.
As penas dos crimes contra Samuel e Helena devem ser 
somadas, perfazendo 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 
(quinze) dias de detenção, no regime aberto, e 35 (trinta e 

cinco) dias-multa, no patamar mínimo" (fls. 452/456).

Inconformada, a defesa da querelada interpôs recurso de 

Apelação, pugnando por sua absolvição, em linhas gerais, por insuficiência 

de provas (fls. 466/471).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões de apelação, 

requerendo seja negado provimento ao recurso da querelada (fls. 473/475). 

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo 
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improvimento do recurso de Apelação da querelada (fls. 477/478).

Determinou-se a intimação dos querelantes, para a 

apresentação das contrarrazões de apelação (fls. 480), o que se cumpriu 

(fls. 481), sem repercussão, haja vista que o advogado dos querelantes 

apenas noticiou o falecimento do querelante Samuel Alves, acrescentando 

que os demais, por enquanto com exceção da querelante Sandra Batista, 

não tinham qualquer interesse  no prosseguimento da queixa-crime, 

requerendo prazo para a formulação de pedido expresso de desistência 

(fls. 483/484).

É o relatório que se acresce ao da r. sentença.

Deveras, sob o meu ponto de vista, a queixa-crime, por 

intermédio da respectiva inicial, não tinha condição mínima de ser recebida, 

mercê da sua confusa narrativa fática, a prejudicar a correta inteligência do 

art. 41, do Código de Processo Penal. De toda a sorte, recebida, sobreveio 

a r. sentença, que naturalmente, pese embora o cuidado com que se houve 

a sua prolatora, restou irremediavelmente viciada justamente em razão do 

pecado de origem, é dizer, derivada de uma queixa-crime extremamente 

confusa no que tange à sua narrativa. De tal arte, tenho para mim que a r. 

sentença, como já destaquei, acabou viciada, sendo o caso de sua 

anulação,  de onde decorrer, palmar, a extinção da punibilidade da 

querelada, mercê da prescrição da pretensão punitiva estatal. 

Com efeito, assim foi proferida a r. sentença:

"Vistos.
Samuel Alves Galdino, Maria Helena Luna Galdino, 
Stephanie Luna Galdino, Julio César Luna Galdino, 
Gustavo Augusto Luna Galdino e Sandra Batista Neves da 
Silva  ofereceram queixa-crime contra Ivonilda Alves 
Galdino objetivando a condenação da querelada como 
incursa nos artigos 138 e 139, c.c. o artigo 141, II, todos do 
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Código Penal.
Esclareceram que Samuel é casado com Maria Helena e 
que ambos são pais de Stephanie, Julio e Gustavo, 
sustentando que, em 25 de maio de 2010, a querelada 
ofendeu a honra de todos eles e da querelante Sandra em 
correspondência enviada aos MM. Juízes da Vara da 
Infância e Juventude do Foro Regional II - Santo Amaro, 
onde Samuel exercia as funções de Escrevente Técnico 
Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que 
acarretou a instauração de procedimento investigativo para 
a apuração preliminar dos fatos, posteriormente arquivado.
Alegaram, outrossim, que, em 18 de junho de 2010, em 
audiência realizada no curso do procedimento acima 
mencionado, a querelada prestou declarações reafirmando 
os fatos relatados na missiva e ainda fez outras 
declarações ofensivas à honra dos querelantes.
Infrutífera a tentativa de conciliação, houve a redistribuição 
do feito para o juízo comum, tendo a queixa sido recebida 
em 13 de dezembro de 2012 (fls. 358).
Na sequência, veio aos autos resposta à acusação, não 
sendo acatada a alegação de que os fatos foram objeto de 
apuração em processo envolvendo as mesmas partes, que 
tramitou na Comarca de Poá.
Durante a instrução, foi ouvida uma única testemunha, além 
de terem sido juntados diversos documentos, passando-se 
ao interrogatório.
Em alegações finais, os querelantes e o Ministério Público 
pediram a condenação da querelada, enquanto a Defesa 
pugnou pela absolvição dizendo que alguns dos fatos foram 
objeto de processo crime, já julgado, que tramitou na 
Comarca de Poá, e que a querelada não agiu com dolo. 
Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da violenta 
emoção, aduzindo que Ivonilda teria agido pelo medo de 
ver a genitora, cunhada e sobrinhos mortos.
É o relatório.
Decido.
A queixa-crime comporta parcial procedência.
Segundo se infere da inicial, a querelada teria cometido 
crimes contra a honra dos querelantes consistentes em 
calúnia, difamação e injúria, com a incidência, em algumas 
das situações, da causa de aumento do art. 141, II, do 
Código Penal, pelo fato de Samuel ser funcionário público 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo. Isso porque, tanto ao fazer declarações em 
carta encaminhada ao ofício da Vara da Infância e 
Juventude do Foro Regional de Santo Amaro quanto em 
audiência promovida naquele juízo, atribuiu aos querelantes 
a prática de fato desonroso ou atingiu-lhes a dignidade ou o 
decoro, conforme o caso.
A materialidade da conduta está comprovada por cópia da 
carta remetida aos MM. Juízes da Vara da Infância e 
Juventude do Foro Regional de Santo Amaro (fls. 32/37) e 
cópia das declarações prestadas pela querelada naquele 
juízo, com conteúdo ofensivo a alguns dos querelantes.
No tocante à autoria, restou suficientemente comprovado 
que a correspondência copiada nos autos foi enviada ao 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

1ª Câmara Criminal Extraordinária

Voto n. 5.016  -  Apelação n. 0077919-16.2010.8.26.0002   7

ofício de justiça onde Samuel exercia suas funções pela 
querelada, que admitiu tê-lo feito quando do interrogatório 
em juízo, confirmando as palavras da testemunha Geraldo.
Em sua defesa, Ivonilda negou, todavia, ter agido com dolo 
de atingir a honra dos querelantes. Disse que denunciou o 
comportamento violento do irmão contra a mulher e os 
filhos visando à apuração dos fatos, já que a cunhada se 
recusou a comparecer na delegacia. Afirmou que os 
acontecimentos envolvendo a genitora foram apurados pela 
polícia do Estado de Rondônia, onde Samuel morou algum 
tempo em um carro, estacionado a 300 metros de distância 
da casa da mãe, porque ficou impedido de se aproximar 
dela por força de medida protetiva que o afastou da 
residência. Afirmou que a cunhada telefonava para a sogra 
contando que os filhos bebiam e não iam à escola e que a 
mãe, preocupada, chegou a lhe pedir para visitar os 
sobrinhos. Como a cunhada alegava estar precisando de 
dinheiro, sua genitora remetia algumas quantias para ela, 
que teria contado para a sogra sobre as agressões 
perpetradas por Samuel. Afirmou, ainda, que ele se 
apoderou de documentos da mãe e depois foi obrigado a 
devolvê-los, e que soube do comportamento violento do 
irmão pela própria genitora.
No que tange a Stephanie, Julio César e Gustavo Augusto, 
a alegação da querelada merece ser prestigiada, pois, pelo 
teor da carta juntada aos autos, não há de fato como 
concluir que ela teve a intenção de ofender a honra dos 
querelantes.
A folhas 33 e 34 estão os trechos da correspondência em 
que Ivonilda faz referência expressa aos querelantes, seus 
sobrinhos, narrando fatos a eles diretamente relacionados: 
“Estando o mesmo desde então, 27/04/2010, em Rondônia, 
seus filhos de 16 (Stephanie) 15 (Julio César) 14 anos 
(Gustavo Augusto) e esposa, aproximados 35 a 38 anos, 
casados há 17 anos, moradores à rua Mario Gonçalves dos 
Santos, 157 Jd. Colonial Cidade Dutra, segundo relatos 
feitos por Ana à sua filha em São Paulo, estão em situação 
de miséria, sem ter o que comer, ela alega que as crianças 
estão faltando a escola, que a garota mais velha está 
dormindo fora de casa por dias. Aparentemente há 
envolvimento dos garotos já com substâncias psicoativas, o 
que requer uma intercessão profissional e efetiva. A mãe 
Helena, não possui  legitimidade dentro de casa, fato 
alegado por ela mesma.
No dia 22/05/2010, a mãe Helena deu ao filho mais velho 
Julinho, uma parte do dinheiro enviado pela avó para o 
sustento. Este foi para uma quermesse num bairro distante, 
tendo possivelmente usado substâncias que o fizeram 
desmaiar, vizinhos o socorreram e o mesmo ficou 
hospitalizado. O pai, Samuel avisado, por telefone, disse 
que não tem dinheiro para voltar e precisa fazer exame de 
habilitação e só depois virá”.
Pois bem, ante o conteúdo da correspondência escrita pela 
querelada, forçoso concluir que o propósito da 
manifestação dita ofensiva foi narrar a situação de suposta 
penúria vivida pela família de Samuel, que se mudara para 
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Rondônia e passara a negligenciar o sustento e o cuidado 
com os filhos menores, ora querelantes, cuja honra Ivonilda 
obviamente não visou atacar.
O restante da narrativa feita pela querelada em nada 
diverge, nesse aspecto, do trecho transcrito acima, sempre 
apontando os querelantes como vítimas do comportamento 
agressivo e negligente do genitor, cuja reputação, esta sim, 
pretendeu ela atingir quando, no corpo da missiva, imputou-
lhe falsamente conduta definida como crime em 
concomitância com outros fatos ofensivos à honra porque, 
segundo declarou em audiência, acredita não ser 
compatível com a atuação na Vara da Infância e Juventude 
uma pessoa com as características de Samuel, violento e   
desequilibrado emocionalmente (fls. 104/105).
Quanto à querelante Sandra, os elementos probatórios 
também revelam a ausência do dolo específico do crime 
nas afirmativas feitas pela querelada. Ouvida em audiência 
pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Santo 
Amaro, Sandra admitiu que a mãe de Samuel tinha vindo 
de Rondônia fazer companhia para sua genitora e que, 
apesar de não ter mencionado nada na ocasião, ele já 
havia comentado que a interditaria caso fosse necessário. 
Revelou, ainda, que Samuel foi para Rondônia cuidar da 
mãe idosa e que ele afirmara que ia viver e sustentar a 
família com a ajuda da genitora e com o dinheiro de 
empréstimos (fls. 106).
No processo com número de controle 687/10, que tramitou 
na Comarca de Poá, Martha Carvalho Silva declarou ter 
acompanhado Ivonilda quando ela foi buscar a mãe na 
casa de parentes em Guaianazes. Falou que Ana reclamou 
da falta de comida, que não podia sair porque as portas 
estavam sempre fechadas, e que a idosa também 
mencionou ameaça e agressão por parte do filho, com 
quem foi até lá, dizendo que ele apertara o seu pescoço e 
estava dilapidando o seu patrimônio (fls. 317/321).
A intenção de Samuel interditar a genitora foi confirmada 
pela própria Sandra, em cuja  casa Ana se hospedou ao ser 
levada pelo filho quando veio para São Paulo, faltando,  
portanto, prova cabal de que Ivonilda agiu com o dolo de 
ofender a honra dos querelantes quando narra o episódio e 
declara que Sandra prestou auxílio a Samuel, com quem 
mantinha um “affair”, para interditar a genitora (fls. 32/37).
A prova afasta o dolo específico da conduta também no 
relato de fatos imputando a Samuel agressão à genitora, 
exploração financeira e apropriação de documentos, haja 
vista que a própria Ana em mais de uma oportunidade 
declarou ter sido vítima de agressão perpetrada pelo filho, 
que lhe pedia dinheiro constantemente e se apoderou de 
seus documentos pessoais, conforme se extrai da escritura 
acostada a folhas 428/430, da procuração que a antecede 
(fls. 427), do requerimento de medida protetiva a folhas 86 
e das afirmações feitas pela testemunha Martha nos autos 
do processo que tramitou na Comarca de Poá.
Com efeito, para a caracterização do tipo nos crimes de 
calúnia e difamação é indispensável que o agente tenha 
consciência da falsidade da imputação, o que não restou 
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suficientemente comprovado quanto aos fatos mencionados 
acima, excluindo, nesse aspecto, o cometimento de ilícito 
penal.
A publicação relativa a processo no qual Samuel outrora 
atuou como advogado, datada de 03 de maio de 2010 (fls. 
109), demonstra, por sua vez, que Ivonilda acreditou 
erroneamente que o querelante, escrevente técnico 
judiciário, estava exercendo indevidamente a advocacia, 
ficando excluída, pois, a prática de crime por falta de 
consciência e vontade de lhe atingir a honra.
A despeito disso, houve decerto a intenção de atacar a 
honra dos querelantes Samuel e Helena, ofendendo-lhes a 
reputação, dignidade e decoro em outras passagens da 
carta enviada ao Ofício da Infância e Juventude de Santo 
Amaro, como nas que passo a transcrever: “Veste-se com 
displicência, não raro, mal, ou sem rigor, não usa cuecas, 
sapatos rotos ou sujos, unhas grandes. Quando em 
provável surto psicótico, exala forte odor corporal. Não 
prima por tomar banhos. Baixa auto estima. Poucos 
cuidados dentários (...) Distúrbio comportamental, possível 
psicótico (...) Manteve sempre relacionamento com mais de 
uma pessoa sempre, independente do sexo ou idade, 
mesmo já casado. (Mantinha com a esposa um 
relacionamento aberto, unilateral, pois ela nunca gostou, 
muito embora tenha consentido).
Descrevia seus atos com os outros parceiros em detalhes, 
com certo sadismo...por vê-la sofrer. Induziu-a e a levou 
para prostituir-se com parceiros que ele escolhia pela 
internet ou pelo Jornal Folha de São Paulo, em geral 
deficientes físicos que “pagavam mais” e não exigiam muito 
(do QI, discriminando-a como “burra”). A acompanhava 
para certificar-se de que ela não iria ter orgasmos com o 
“cliente”, pois ele não permitia que isso acontecesse. A 
última vez que a deixou ter contato com sua irmã, Ivone, foi 
quando indagou de Helena se esta tivera prazer com um 
“cliente”. Esta negou três vezes. Como ele Samuel estava 
no quarto e se masturbara duante o ato, (achou que a 
mesma estava mentindo..) E bateu no rosto dela. Três 
tapas violentos (...) Com o “cachê” recebido Helena 
comprou um tanquinho para lavar roupas e um “som”. Ficou 
felicíssima. Ela afirmou para a cunhada, “que mereceu 
apanhar, pois mentira para o marido. Ela realmente tivera 
um orgasmo”(...) Consta que fez igualmente sua esposa 
abortar, uma criança fruto de relações com “clientes”. 
Antes, houvera também o espancamento de Stephanie 
Luna, aos 4 anos com um tapa que tirou-lhe a coluna 
vertebral, fora do lugar, a criança teve de usar um colar 
ortopédico no pescoço, por um mês: a mesma havia 
quebrado uma porcelana chinesa na casa de um amigo rico 
dele. Explicação: ele havia jogado a menina para cima, 
brincando (...) Um ano antes de se casar com Helena, 
Samuel estuprou com a mão direita, sua então namorada 
Ivonete Galvão, que teve de escapar pelo telhado das 
casas da vila onde morava com seus filhos, nua e 
sangrando. Samuel corria atrás dela também nu. Ele 
escapou, ficando escondido nas proximidades, depois 
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voltou a casa, ela lhe deu as roupas e ele se foi (...) Nesse 
incidente foram quebrados 04 (quatro) dentes da moça, 
cujo tratamento e implantes Ana pagou, 600 reais na 
época”. 
Como se observa, a querelante imputou falsamente a 
Samuel a prática dos delitos de maus-tratos, lesão corporal 
e estupro, e elencou outros acontecimentos desonrosos, 
difamando tanto ele como Helena, que diz ser dada à 
prostituição com o aval e estímulo do marido, o qual 
também foi ofendido com comentários injuriosos.
A justificativa da querelada de que buscava a mera 
apuração dos fatos não convence, estando dissociada do 
conjunto probatório, que também afasta a alegação 
defensiva de que agiu sob violenta emoção por temer pela 
vida da mãe, cunhada e sobrinhos, até porque, se 
verdadeira fosse, a carta contendo as ofensas seria 
enviada à Polícia Civil para a instauração de inquérito e não 
ao superior hierárquico de Samuel.

Daí porque procedente em parte a acusação." (fls. 
452/456).

Pois bem.

Uma leitura atenta da r. sentença, com todo o respeito, não 

permite, com o rigor necessário, a identificação, mais do que isso, a 

individualização de cada crime contra a honra reconhecido, na sua prática, 

por parte da querelada. No duro, o que se tem é uma síntese do teor do 

interrogatório da querelada, menção a um ou a outro dos inúmeros 

documentos juntados aos autos, por intermédio dos quais a querelada teria 

praticado os vários crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, ora 

contra um querelante, ora contra outro querelante, mas sem que se 

precisasse, de forma minudente, qual a passagem escrita, deste ou 

daquele documento, que consubstanciara, singularmente considerados, 

cada um dos três crimes contra a honra, que teriam sido praticados pela 

querelada, contra os querelantes em relação aos quais se julgou 

parcialmente procedente a queixa-crime, haja vista que não se reconheceu, 

na totalidade, a prática dos crimes contra a honra atribuídos à querelada, 

quanto a todos os querelantes. 

Não basta trazer à r. sentença vários trechos dos 
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indigitados documentos, consistentes em várias cartas, para que de tais 

trechos se subentenda a ocorrência deste ou daquele crime contra a honra, 

contra este ou aquele querelante. Não. Diante da complexidade da 

narrativa fática da queixa-crime, que no meu sentir, repito, deveria ter sido 

rejeitada de plano, impor-se-ia o proferimento de uma r. sentença na qual 

se analisasse, em relação a cada um dos vários querelantes, de modo 

separado, individualizado pois, a prática deste ou daquele crime contra a 

honra, até para que se pudesse analisar, com o rigor necessário, a 

tipicidade, de fato e de direito, desta ou daquela assertiva, em princípio 

reputada criminosa pelos querelantes. Até mesmo para que se pudesse 

investigar a presença do dolo nesta ou naquela assertiva, mormente ante o 

teor do interrogatório da querelada, que nega, como diferente não haveria 

de ser, ter agido de forma dolosa. 

E o que se está a dizer, de outra banda, não traduz 

entendimento idiossincrático de minha parte, muito ao contrário, implicou, 

igualmente, na confusa dosimetria da pena levada a efeito pela r. sentença, 

tanto assim que eu a trouxe, de modo literal, no relatório deste Voto, porque  

igualmente está a apresentar viés de quase ininteligibilidade, sob o ponto 

de vista da precisa individualização típica (fática), bem entendido.

De tal arte, nada obstante, insisto, o reconhecimento da 

dificuldade enfrentada pela r. sentença, fundada em uma inicial de queixa-

crime desprovida dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, 

menos certo não é que, justamente por isso, a r. sentença deveria ter sido 

muitíssimo mais minuciosa nestes aspectos focados. Da forma em que 

transcritas as passagens, especialmente quanto à integridade da honra dos 

querelantes Maria Helena e Samuel Alves, a se conferir em especial a fls. 

455 dos autos, não se constata onde, de forma singularizada, presentes os 

crimes de calúnia, de difamação e de injúria, mormente nos termos em que 

refletidos na mencionada dosimetria da pena.
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Por isso, pelo meu Voto, de ofício, anulo a r. sentença e, 

por extensão, reconheço a  extinção da punibilidade da querelada. 

Isso porque, cada pena, de cada crime contra a honra, pelo 

qual ela foi condenada na r. sentença, foi fixada abaixo de 01 (um) ano  de 

detenção, a refletir na incidência do art. 109, VI, do Código Penal, que 

estipula que a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença ocorre 

em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano, 

desnecessária a lembrança de que aqui está a incidir o art. 119, do Código 

Penal, que prevê que no concurso de crimes, a extinção de punibilidade 

incidirá sobre a pena de cada um,  isoladamente.

Ora, tendo sido a r. sentença proferida no dia 28 de janeiro 

de 2015, registrada no dia 03 de fevereiro de 2015 (fls. 457), a presumir a 

sua publicação, à falta da necessária certidão, mas com base no trânsito 

em julgado da r. sentença para o Ministério Público no dia 17 de abril de 

2015 (fls. 458), havendo, exclusivamente, recurso de Apelação por parte da 

querelada, tanto assim que os querelantes nem quando instados, nesta 

Instância, à apresentação das contrarrazões de apelação, questionaram a 

aparente "vexata quaestio", tem-se que o último marco interruptivo da 

prescrição, por força do art. 117, I, do Código Penal, foi o do recebimento 

da queixa-crime, 13 de dezembro de 2012, desde então tendo fluído o 

prazo de 03 (três) anos, a ensejar o reconhecimento da lembrada 

prescrição, os fatos narrados na queixa-crime, digo eu, ocorrendo já 

quando vigente a redação dada ao art. 109, VI, do Código Penal, por parte 

da Lei n. 12.234/10.

Nestes termos, pelo meu Voto, de ofício, anulo a r. 

sentença e reconheço, por extensão, a prescrição da pretensão punitiva da 

querelada, quanto aos crimes de calúnia, difamação e injúria em relação 
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aos quais foi ela condenada,  firme no art. 107, IV, combinado com o art. 

109, VI, art. 110, "caput", art. 117, I e art. 119, todos do Código Penal.

É o meu Voto.

AIRTON VIEIRA
Relator

[assinatura eletrônica]
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