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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0013562-38.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/querelante 
MAURO DAMASIO, é apelado/querelado ROCCO DIGILIO FILHO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos 
termos que constarão do acórdão, e, ex officio, julgaram extinta a punibilidade de 
ROCCO DIGILIO FILHO quanto à acusação de estar incurso nos artigos 138, caput, 
139, caput, e 140, caput, todos do Código Penal, por força da prescrição da pretensão 
punitiva, nos termos do artigo 107, IV, combinado com o art. 109, V e VI, e com o art. 
115, 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 
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO 
PERPÉTUO.

São Paulo, 24 de novembro de 2016

DE PAULA SANTOS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO nº 11.937
Apelação nº 0013562-38.2014.8.26.0050
Comarca: São Paulo  3ª Vara Criminal do Fórum Central da Barra Funda
Apelante/Querelante: Mauro Damásio
Apelado/Querelado: Rocco Digilio Filho

CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO  Queixa-crime  
Artigos 138, caput, 139, caput, e 140, caput, todos do Código 
Penal  Sentença absolutória que não interrompe o lapso 
prescricional  Prescrição que se regula pela pena máxima 
em abstrato de cada delito isoladamente  Réu maior de 70 
anos na data da sentença  Aplicação do disposto no artigo 
115 do CP, com redução do prazo de metade  Lapso 
temporal desde o recebimento da queixa superior à metade 
dos previstos no artigo 109, incisos V e VI, do CP  
Prescrição configurada  Necessidade, porém, de se 
verificar se, quanto ao mérito, houve sucumbência do 
querelante, tal como afirmado na sentença, ante o 
questionamento, por este, acerca da sua condenação ao 
pagamento de honorários advocatícios  Sucumbência 
deveras configurada  Cabimento de tais honorários, a 
título de verba sucumbencial  Diminuição, porém, do 
respectivo montante, que ora se impõe  Observância, para 
fixação do valor, de parâmetro estabelecido pelo C. STJ  
Parcial provimento ao recurso do querelante, tão somente 
para, embora reconhecida aqui a efetiva existência de sua 
sucumbência, se reduzir a verba honorária, julgando-se, 
outrossim, de ofício, extinta a punibilidade do querelado 
pela prescrição da pretensão punitiva. 

Cuida-se de apelação interposta por MAURO 

DAMÁSIO contra a r. sentença de fls. 424/431, com embargos de 

declaração acolhidos a fls. 465/466, cujo relatório se adota, que julgou 

improcedente a ação penal privada que ajuizou, mediante queixa-crime, 

contra ROCCO DIGILIO FILHO (absolvido com fulcro no art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal da imputação de estar incurso nos artigos 138, 

caput, 139, caput, e 140, caput, todos do Código Penal), com fixação de 
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honorários advocatícios a favor do querelado, ante a sucumbência do 

querelante, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformado, apela o querelante (fls. 436/449), 

buscando a condenação do querelado, nos termos da queixa-crime. Em 

razões complementares (fls. 472/474), pleiteia, outrossim, o afastamento de 

sua própria condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ou a 

redução do valor fixado a tal título.

Vieram as contrarrazões do querelado (fls. 

477/509) e parecer do Parquet (fls. 511/517).

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, 

inicialmente, invocou a prescrição e, no mérito, opinou pelo não 

provimento do apelo interposto (fls. 521/531).

É o relatório.

MAURO DAMÁSIO ofertou queixa-crime contra 

ROCCO DIGILIO FILHO, apontando-o como incurso nos artigos 138, caput, 

139, caput, e 140, caput, todos do Código Penal. 

O réu foi absolvido, por sentença, com fulcro no 

art. 386, VII, do Código de Processo Penal (fls. 424/431).

Primeiramente, cumpre consignar que, ao ser 

efetuada a autuação do presente recurso em Superior Instância, como 

observado a fls. 532 e certificado a fls. 533, não foi afixada na capa a 

“tarja azul referente a acusado maior de 70 anos”, mencionada em 

sentença (fls. 430/431), de modo que os autos vieram conclusos sem tal 
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identificação. E também não constou referência a respeito na respectiva 

etiqueta de distribuição.

Aqui se constatando, ao serem compulsados os 

autos, a faixa etária do querelado e os elementos de convicção que neles 

figuram, conclui-se que a pretensão punitiva, em relação aos delitos, está 

prescrita.

Como visto, o réu foi apontado como incurso nos 

artigos 138, caput, 139, caput, e 140, caput, todos do Código Penal, para 

os quais estão previstas, respectivamente, as penas de “detenção, de seis 

meses a dois anos, e multa”; “detenção, de três meses a um ano, e multa” e 

“detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Anota-se, para constar, que, conforme disposto 

no art. 119 do Código Penal, “no caso do concurso de crimes, a extinção 

da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. 

Portanto, cada conduta deve ser considerada de maneira isolada.

Ademais, nos termos do art. 109, caput, do 

Código Penal, calcula-se a prescrição, abstratamente, com base no máximo 

da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

Destarte, para os delitos de calúnia e difamação a 

hipótese se insere na previsão do inciso V do art. 109 do Código Penal, 

segundo a qual a prescrição se verifica em 04 (quatro) anos (o que ocorre 

quando o máximo da pena é igual a 01 ano e, sendo superior, não excede a 

02). 

Já para a injúria, deve-se aplicar na espécie, o 
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disposto no art. 109, VI, segundo o qual a prescrição se verifica em 03 

(três) anos no tocante a penas inferiores a 01 (um) ano.

Impõe-se, outrossim, a incidência do artigo 115 

do Código Penal, que prevê a redução do prazo prescricional, na proporção 

de 1/2 (metade), quando o criminoso era, na data da sentença, maior de 70 

(setenta) anos. É exatamente esta a hipótese dos autos, pois o querelado 

Rocco nasceu em 24/11/1942 (cf. fls. 257). Assim, no presente caso, a 

prescrição se verifica em 01 (um) ano e 06 (meses) para os delitos de 

calúnia e difamação e em 02 (dois) anos para a injúria.

Note-se que o lapso prescricional sofreu 

interrupção com o recebimento da queixa em 08/10/2014 (fls. 73), sendo 

que não mais foi interrompido, ante a prolação de sentença absolutória.

Com efeito, o art. 117, IV, do Código Penal prevê 

que o curso da prescrição se interrompe pela publicação de sentença 

condenatória. Não é o caso.

Em face do explanado, é forçoso reconhecer, 

deveras, a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que, desde o 

tempo do recebimento da queixa (08/10/2014, fls. 73) transcorreu lapso 

temporal superior aos previstos no artigo 109, V e VI, c.c. o artigo 115, 

ambos do Código Penal, os quais, como já destacado acima, são, 

respectivamente, de 01 (um) ano e 06 (meses) para os delitos de calúnia e 

difamação e de 02 (dois) anos para a injúria, incidindo in casu.

Em suma, a prescrição está configurada.

No entanto, houve, na decisão recorrida, fixação 

de honorários advocatícios, pelo princípio da sucumbência, e contra isto 
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também se insurge o apelante.

Assim, torna-se necessário analisar o mérito, 

pressuposto para que possa tal insurgência ser examinada. Tal análise se 

mostra indispensável, primeiramente, a fim de se verificar se a apontada 

sucumbência se confirma, ou não (para que se possa concluir se cabe, ou 

não, a condenação em honorários). E, após, para se verificar se o valor 

arbitrado (caso mantida a sucumbência) foi, ou não, demasiado. 

Com efeito, para o afastamento dos honorários 

advocatícios seria indispensável que houvesse, nos autos, elementos para 

excluir a sucumbência do querelante e, ipso facto, confirmar a prática, pelo 

querelado, das condutas criminosas. 

Não é o que ocorre no presente caso, como bem 

demonstrado na r. sentença recorrida.

Ficam, com efeito, aqui expressamente adotados 

como razões de decidir os pertinentes fundamentos enunciados na 

sentença:

“A prova dos fatos é, eminentemente, oral, na medida em que os 
fatos teriam sido apenas verbalizados pelo querelado, numa reunião.

“E, quanto aos depoimentos colhidos em juízo, tem-se o seguinte:
“Helena, testemunha do querelante, disse que estava presente à 

citada reunião, e escutou muito bem o querelado dizendo que o querelante era 
'incompetente', 'tratava mal os pastores' e não repassava as taxas, entendendo que 
ele assim o fez querendo denegrir a imagem deste. Confirmou, também, que se 
referiu ao querelante com o 'aquele merda'. Não disse, porém, que o querelado 
tivesse imputado ao querelante a apropriação dos valores de taxas não 
repassados, mas se disse que havia sido depositado na conta de Mauro um 
dinheiro que seria para seu irmão Maurício, o qual também não teria sido 
repassado. Confirmou que seu depoimento foi corretamente colhido na 
delegacia, e que leu seu teor, estando de acordo, e ao final confirmou, também, 
que foi usado o termo 'roubar' na reunião. Na delegacia, não viu, nem ouviu, 
qualquer ameaça, tendo sido a depoente a primeira testemunha a ser ouvida. 
Acrescentou que, na reunião, quando o pastor Moacir indagou sobre a ausência 
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do querelante, o querelado o mandou sentar-se e calar-se.
Maria, testemunha do querelante, confirmou que estava presente na 

reunião, na qual o querelado retirou os celulares dos presentes, e disse que o 
querelante não havia repassado as taxas devidas, nem o dinheiro que seria 
destinado ao pastor Mauricio, entregando apenas o valor de R$ 1.000,00. 
Confirmou, também, que o querelado mandou um presente calar a boca quando 
este questionou a ausência do querelante. Negou que o querelado tivesse dito que 
o querelante estava se apropriando dos valores, afirmando apenas que ele não os 
estava repassando. Não lembra de ter sido usada a palavra 'roubar', mas 
confirmou que foi dito que o querelante dizia que era juiz, mas era advogado e 
'não é merda nenhuma' e disse, também, que ficou com a sensação de que a 
reunião foi feita para denegrir a imagem do querelante. Confirmou que seu 
depoimento foi corretamente colido na fase policial e o leu antes de assinar, 
estando de acordo, negando ter sofrido ou tomado conhecimento de qualquer 
pressão. Helena foi a primeira ouvida, em seguida a depoente, e Claudio em 
terceiro.

“Claudio, testemunha comum, disse que os celulares foram 
recolhidos no início da reunião, e após certo tempo o pastor Moacir indagou 
sobre a ausência do querelante. Indagado sobre o que teria motivado tal 
intervenção, disse que foi dito que o Conselho havia entregue algum dinheiro 
para o querelante repassar a seu irmão para uma cirurgia, mas o dinheiro não 
chegou ao destinatário. Disse não lembrar ter sido usado o termo 'roubar' e que 
foi comentado que o querelante não teria repassado taxas pagas por algumas 
pessoas, bem como que o querelante diz que é juiz, 'mas não é juiz merda 
nenhuma'. Negou os termos 'pilantra' e 'tranqueira', ou lembrar do termo 
'incompetente'. Afirmou que foi chamado à delegacia sem ter antes sido 
consultado, e que ao chegar lá o depoimento já estava pronto, sendo o depoente 
apenas indagado se concordava com ele, tendo dito que não, e retirado alguns 
trechos, acrescentando que de alguns detalhes não se recordava, e que se seu 
depoimento fosse diretamente colhido, seria menor. Não houve recusa do 
escrivão a retirar nada do que o depoente refutou, e leu o depoimento antes de 
assinar. Indagado sobre os termos específicos do depoimento policial, disse que 
no dia não estava passando bem, e não estava de acordo em depor contra 
ninguém. Afirmou ainda que quando soube, pelo querelante, que teria que ser 
ouvido na delegacia, o ele disse que, se não fosse, seria intimado. Indagado 
quanto aos termos da declaração de fls. 90 disse que, na hora que leu a 
declaração, não entendeu as palavras.

“Marcio, da defesa, ouvido por precatória, disse que estava na 
reunião e que, quando alguém afirmou que o querelante era juiz, o querelado 
respondeu 'ele não é juiz merda nenhuma'. Esclareceu, ainda, que tinha havido 
uma determinação superior de que a região sob administração do querelante 
fosse remanejada ante o não recolhimento das taxas estatutárias. Negou que na 
reunião foram ditas as expressões indicadas na inicial como caracterizadoras da 
calúnia, difamação e injúria.

“Andrea, testemunha de defesa, disse que não esteve presente à 
reunião dos fatos, e negou saber de desavença anterior entre as partes. Conversou 
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com Claudio, que disse que foi ameaçado para ir à delegacia, mas não 
concordava com aquilo, tendo a depoente 'colocado no papel' o que ele disse, 
afirmando ele estar de acordo com o conteúdo que assinou.

“Por fim, interrogado o querelado, confirmou apenas ter dito que o 
querelante 'não é juiz merda nenhuma', negando as acusações feitas na inicial.

“Postas tais provas, em primeiro lugar há que se observar não ser a 
palavra de Claudio merecedora de qualquer crédito, já que varia a cada vez que é 
ouvido.

“Na delegacia consta um depoimento de Claudio no sentido 
afirmado na queixa (fls. 31/32). Depois, ele assina uma declaração dizendo que 
foi ameaçado para ir à delegacia, onde seu depoimento já estava pronto. Ouvido 
em juízo, disse que apenas lhe foi dito que se não fosse seria intimado, o que, 
obviamente, não é qualquer ameaça. Porém, Andréa, que colheu e assinou a 
declaração com ele, afirmou que esta expresso o que ele realmente disse. Por 
fim, ele afirma que, apesar de seu depoimento estar já redigido na delegacia, 
retirou os trechos que não concordou, e leu o resultado antes de assinar. Porém, 
quando indagado sobre trechos específicos, saiu com a resposta evasiva de que 
no dia não estava passando bem.

“Sorte que seu depoimento judicial está gravado, senão é possível 
que fosse capaz ainda de vir a negar seu conteúdo, ou dizer que este juiz o 
ameaçou ou colocou respostas que não correspondiam ao dito.

“Deve, assim, ser completamente desconsiderado.
“No mais, há divergências entre os depoimentos das pessoas 

presentes à reunião (Helena, Maria e Marcio), razão pela qual, ao final, a única 
certeza realmente absoluta que se pode ter sobre o que foi efetivamente dito é o 
que o próprio querelante reconheceu quando, com relação a o querelante 
supostamente ser juiz, o querelado teria respondido que ele 'não é merda 
nenhuma', ou coisa semelhante. Note-se que tanto Maria como Marcio assim 
afirmam, e Helena refere ter sido referido ao querelante como 'aquele merda', 
expressão próxima, e cuja textualidade pode ter sido confundida por tal 
testemunha.

“Não restaram confirmadas as expressões 'mentiroso', 'tranqueira' e 
'pilantra' (imputadas a fls. 09), e apenas uma das testemunhas (Helena) 
mencionou a expressão 'incompetente' (imputada como difamação a fls. 8). 

“Quanto ao delito de calúnia, embora se tenha dito que foi imputado 
ao réu o não repasse de valores da igreja (o que pode ser mera má administração, 
e não necessariamente um ilícito penal), ninguém confirmou que foi dito que ele 
estava 'apoderando-se de grande parte dos valores recebidos' (fls. 7) ou havia 'se 
apropriado indevidamente de elevada importância', estas sim situações 
caracterizadoras de crime, e portanto de calúnia. 

“Note-se que também somente uma das testemunhas de acusação 
mencionou ter ouvido o termo 'roubar', mas sequer explicitou exatamente a frase 
dita, não bastando tal depoimento para formar a certeza absoluta da ocorrência 
do crime de calúnia, imprescindível ao pretendido decreto condenatório.

“Já o fato de haver, ou não, o mencionado atraso ou não repasse de 
taxas devidas, tal fato não é o cerne da questão destes autos, não havendo prova 
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absoluta de que tenha ocorrido, nem de que não tenha ocorrido, não podendo ser 
considerado como tal o documento juntado pelo querelante a fls. 283, que 
exprime, a rigor, apenas a afirmação do próprio querelante naquela reunião.

“E é importante destacar que, embora as duas primeiras testemunhas 
do querelante tenham ratificado suas oitivas na fase policial, são os depoimentos 
em juízo que devem ser primordialmente considerados, justamente porque, não 
apenas gravados, garantindo assim a máxima fidelidade, como especialmente 
porque produzidos sob o crivo do contraditório.

“Assim, ao final, quanto à questão fática, o único ponto realmente 
comprovado e inequívoco nos autos é a expressão na qual foi utilizado o termo 
'merda', sendo também possível, e até provável (mas não absolutamente certo, já 
que mencionado expressamente por uma única testemunha) também a atribuição 
da condição de 'incompetente'.

“Tanto assim o contexto probatório, que foi nesse mesmo sentido o 
Ministério Público em seu parecer, quando pediu a condenação do réu apenas 
pelos delitos de injúria e difamação.

“Porém, diferentemente do Ministério Público, entendo que tais 
fatos, ainda que possam ser considerados certos, não chegam a caracterizar os 
crimes imputados.

“Os crimes contra a honra não são uma tutela tão somente da boa 
educação, ou da cortesia, mas sim visam inibir o achincalhe, a ofensa, dolosa, 
intencional, como objetivo específico de denegrir.

“Não basta, assim, fazer afirmações que possam ser tidas como 
ofensivas, mas é necessário o dolo específico de querer ofender ou difamar 
alguém.

“E tal dolo deve ser extraído, ou não, de todas as circunstâncias dos 
fatos, e não apenas e exclusivamente dos termos em si utilizados.

“Por isso que, numa reunião para discussão da reorganização 
administrativa daquela entidade, a qual seria motivada justamente por uma 
suposta má administração por parte do querelante (toda a prova é no sentido de  
que a motivação invocada seria o não recolhimento de taxas devidas), atribuir-se 
à pessoa cuja atuação está sendo criticada a condição de 'incompetente' está, sim, 
dentro de seu contexto, não se caracterizando como fato típico.

“Ora, se um superior vem afirmar que precisa retirar atribuições de 
determinada pessoa porque ela não está cumprindo as determinações, está, de 
qualquer forma, atribuindo-lhe a condição de sem competência para elas, e nem 
poderia ser de outra forma.

“Não se vislumbra, assim, por esta atribuição específica, naquele 
contexto, o dolo específico de difamar, já que o assunto está sendo tratado 
justamente no contexto compatível.

“Outra seria a situação se, por exemplo, o querelado passasse a 
chamar o querelante de incompetente durante os sermões no culto, levando 
aquelas atribuições para outras pessoas que não têm qualquer relação com 
aquilo. Aí sim se configuraria claramente a intenção de denegrir, tão somente.

“Fazendo um paralelo, quando um advogado, num recurso, vem a 
dizer que o juiz decidiu mal, não conhece corretamente o direito, analisou de 
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forma superficial as provas, e até que não teve competência para um caso 
daquela complexidade, a parte está apenas discutindo, no local apropriado, as 
razões de seu inconformismo.

“Não há crime. No máximo, em havendo exagero, falta de educação 
e ética profissional.

“Por outro lado, certamente crime haverá se o mesmo advogado 
passar a dar entrevistas ou sair pelos corredores do fórum alardeando que aquele 
juiz é incompetente, não estuda o processo, não conhece o direito. Aí, sim, ficará 
evidente que sua intenção, com as mesmas palavras, era tão somente a de 
difamar a pessoa.

“Quanto ao termo 'merda', não foi, pelo que restou provado, utilizado 
como adjetivo ao próprio querelante, mas sim à suposta condição atribuída por 
ele de juiz. Não se disse que o querelante é um 'merda', mas sim que ele não é 
juiz 'merda nenhuma', expressão equivalente a outras como 'coisa nenhuma'. 
Retrata, apenas, exacerbação e linguajar chulo do querelado, mas não uma 
atribuição capaz de caracterizar o crime de injuria. 

“Claro que não é possível crer que a citada reunião tenha sido tão 
tranquila e pacífica como a testemunha Marcio quis fazer crer. Até pela forma, 
bastante espontânea, como as testemunhas Helena e Maria, mostraram-se 
espantadas, e até ofendidas, é bem provável que o querelado tenha ido muito 
além do que recomenda a cautela, a boa educação e o respeito, não apenas 
humano, mas até mesmo ético entre ministros de uma religião, o que certamente 
levou a um justificável sentimento de indignação por parte do querelante, que 
por isso foi movido a propor a presente ação. 

“Porém, não é o sentimento pessoal do indivíduo que torna um fato 
típico ou não e, no caso concreto, dentro do contexto (e considerando apenas 
aquilo que restou comprovado, que é muito menos do que foi alegado na inicial), 
entendo não caracterizado o crime contra a honra.

“Aliás, pode até ser que o querelado tenha realmente ido muito além 
do que foi provado, e tenha realmente praticado crimes contra a honra do 
querelante. Porém, se assim ocorreu, não restou efetivamente comprovado nestes 
autos, e o juízo está adstrito à verdade dos autos, a qual, infelizmente, inúmeras 
vezes, não corresponde à verdade real, ainda que esta seja sempre a buscada.

“Por isso que, no caso concreto, entendo a presente ação 
improcedente”.

Deveras, a análise crítica das declarações 

prestadas em juízo revela que a prova oral colhida não traz elementos que 

indiquem a tipicidade dos fatos narrados e que efetivamente comprovem a 

imputação. Ou seja, o acervo probatório não demonstra, como seria de 

rigor, que os fatos, realmente, tenham constituído infração penal.

Quanto à prova oral, vale destacar, notadamente, 
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a instabilidade e oscilação das declarações da testemunha Cláudio, o que 

torna temerário tomar palavras suas para pretender embasar uma solução 

condenatória. Bem o demonstrou o Juízo na decisão apelada, mediante 

análise comparativa reveladora de inconsistências. Isto inclusive em face 

do declarado pela testemunha Andrea, conforme depoimento acima 

descrito.

Acerca das testemunhas Helena e Maria, 

presentes na reunião em tela, cumpre observar que, embora tenham 

permitido entrever postura enfática do querelado naquela ocasião, também 

não chegaram a propiciar, quando de suas inquirições judiciais, sob o crivo 

do contraditório, suporte seguro à acusação. Não confirmaram 

categoricamente que este houvesse sustentado que o querelante estava se 

apoderando ou se apropriando indevidamente de valores, em que pese 

tenha havido questionamento de sua conduta administrativa e 

comportamental, de modo que, sob este aspecto, não respaldaram eventual 

reconhecimento de calúnia. Observe-se, outrossim, que Maria confirmou 

ter sido afirmado pelo querelante, na ocasião, que o querelado diz que é 

juiz, mas “não é merda nenhuma”, sendo, isto sim advogado. 

No tocante a isso, contudo, o próprio querelado, 

ao ser interrogado, negou as imputações de prática de calúnia, difamação e 

injúria, mas reconheceu haver dito, realmente, que o querelante “não é juiz 

merda nenhuma”. Esse ponto, pois, está incontroverso, sendo que Márcio, 

outra testemunha presente à reunião, declarou, no mesmo sentido, que, 

quando alguém, durante o desenrolar desta, disse que o querelante era juiz, 

o querelado afirmou: “ele não é juiz merda nenhuma”. Entretanto, é preciso 

reconhecer o acerto da sentença quando nela se afirma que a palavra 
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“merda”, no caso, pelo que emerge do conjunto da prova oral, foi 

empregada, embora chula, não como injúria dirigida conta a pessoa do 

querelante, e, sim, como forma de enfatiza a negativa de que este ocupasse 

o cargo de juiz (conforme ponderado na decisão recorrida, a expressão 

“merda nenhuma” é “equivalente a outras como 'coisa nenhuma'”).

De igual modo, não ficou suficientemente 

comprovada a presença de difamação, mostrando-se, a respeito, prudente e 

equilibrado o entendimento do Juízo a quo: “Por isso que, numa reunião para 

discussão da reorganização administrativa daquela entidade, a qual seria motivada 

justamente por uma suposta má administração por parte do querelante (toda a prova é 

no sentido de  que a motivação invocada seria o não recolhimento de taxas devidas), 

atribuir-se à pessoa cuja atuação está sendo criticada a condição de 'incompetente' 

está, sim, dentro de seu contexto, não se caracterizando como fato típico. [...] Não se 

vislumbra, assim, por esta atribuição específica, naquele contexto, o dolo específico de 

difamar, já que o assunto está sendo tratado justamente no contexto compatível. Outra 

seria a situação se, por exemplo, o querelado passasse a chamar o querelante de 

incompetente durante os sermões no culto, levando aquelas atribuições para outras 

pessoas que não têm qualquer relação com aquilo. Aí sim se configuraria claramente a 

intenção de denegrir, tão somente”.

Nesse diapasão, não há efetiva e segura 

confirmação nos autos de que o querelado haja praticado os delitos de 

calúnia, injúria e difamação, que lhe são imputados na peça acusatória.

Na linha do exposto, também valem as 

ponderações constantes do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, 

a qual se manifestou no sentido de ser “negado provimento ao apelo”, nos 

seguintes termos: 

“Irroga-se ao querelado a conduta criminosa tipificada nos tipos 
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legais incriminadores previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, 
calúnia, difamação e injúria, respectivamente.

“Sabemos que os três dispositivos acima mencionados visam à 
proteção da honra da pessoa humana, aliás, nos termos do inciso X do art. 5º da 
Constituição Federal: 'São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurando-se o direito a indenização pelo da no material 
decorrente de sua violação'. Não é por outro motivo, que, sendo o Direito Penal 
essencialmente sancionador e excepcionalmente constitutivo, como ensinam 
PIERANGELLI E ZAFFARONI, o Direito Penal pune quem, deliberadamente, 
ofende a honra alheia.

“Por outro lado ensinam os autores que os dois primeiros crimes 
(calúnia e difamação) cuidam de proteger a denominada honra objetiva, 
enquanto que a injúria tutela a subjetiva. Aquela refere-se ao bom nome, à 
reputação que alguém goza perante o grupo social em que vive. Esta, por seu 
turno, cuida dos sentimentos que cada um tem de si próprio ou da autoestima. 
Cada delito tem suas elementares que hão de ser preenchidas para a existência do 
tipo legal.

“Pois bem, respeitando todas as considerações feitas até aqui, nos 
parece que a razão está com a douta sentença ao absolver o querelado e pelos três 
delitos e não só pelo de calúnia consoante se manifestou o Ministério Público de 
1° grau.

“Quanto ao crime de calúnia, exige ele um fato criminoso concreto e 
falso. In casu, como bem salientaram o Promotor de Justiça oficiante e ilustre 
magistrado que sentenciou o feito, o fato de o querelado haver afirmado que o 
querelante não teria repassado as verbas para a Igreja, não implica em afirmação 
de que teria havido o crime de apropriação indébita por parte do ora apelante. O 
crime de calúnia exige que se atribua o fato concreto, vale dizer, A em tal data, 
se apropriou (não repassou) verbas das quais tinha a posse mansa, pacífica e 
legal e pertencentes à Igreja, e o fez deliberadamente, com dolo, 'animus rem. 
sibi habendi... Não basta afirmar, numa calorosa reunião de 40 membros da 
Igreja onde se lavava a 'roupa suja', que 'A' não repassava as verbas. Poderia 
acontecer, porque tais verbas não eram devidas, por má administração, por culpa 
de terceiros. Não existe este crime na forma culposa.

“Vale lembrar a respeito dos fatos que o documento juntado a fls. 
283 apenas fala em harmonia não se referindo a qualquer outro elemento que 
possa incriminar quem quer que seja por qualquer motivo.

“Já no que tange ao crime de difamação, apenas difere do de calúnia 
porque neste o fato pode ser verdadeiro, mas não pode ser crime. É um fato 
determinado, que visa a atingir a honra de outrem. Contudo há de haver a 
intenção de difamar, animus diffamandi.

“A queixa-crime atribuiu ao apelado-querelado como crime de 
difamação o fato de 'O Reverendo Mauro Damásio é incompetente e péssimo 
administrador, desde que está coordenando a região 5.04/Leste II ela está indo 
de mal a pior'. Ocorre que, como afirmado na douta sentença, trata-se de prova 
puramente testemunhal de cuja análise não se conclui que o querelado tenha 
ofendido o querelante como afirmado e descrito na inicial acusatória. O que se 



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

13ª Câmara de Direito Criminal

Apelação nº 0013562-38.2014.8.26.0050 - Voto nº 11.937 14

vê nos autos é um ir e vir nos depoimentos das testemunhas que levaram o douto 
juízo a afirmar 'Em primeiro lugar há que se observar não ser a palavra de 
Claudio merecedora de qualquer crédito, já que varia a cada vez que é ouvido' 
(fls. 426, in fine).

“Veja-se que a testemunha Andrea diz não haver estado presente à 
reunião dos fatos e negou saber de desavença anterior entre as partes. Conversou 
com Cláudio e este lhe disse que teria sido ameaçado para ir à delegacia, mas 
não concordava com aquilo. Pôs no papel o que ele (Cláudio) havia dito. 

“Já a testemunha Márcio que esteve na reunião, esclareceu que não 
foram ditas as expressões caracterizadoras de calúnia, difamação ou injúria. 

“Enfim, como esclareceu a douta sentença, a prova que deve ser tida 
em conta é a produzida e gravada em juízo já que, sobretudo Claudio 'seria 
capaz de negar seu conteúdo, ou dizer que este juiz o ameaçou ou colocou 
respostas que não correspondiam ao dito...' (fls. 427).

“E sob este enfoque, além de não haver a certeza de que o querelado 
tenha proferida a palavra 'incompetente', há divergências entre as testemunhas 
Helena, Maria, Márcio e Cláudio referindo-se ao querelante, como bem 
assinalou a douta sentença 'Os crimes contra a honra não são uma tutela tão 
somente da boa educação, ou de cortesia, mas sim visam inibir o achincalhe, a 
ofensa dolosa, intencional, com o objetivo específico de denegrir' (fls. 428, in 
fine).

“Pois bem, se dito esse adjetivo que teria caracterizado a difamação 
deve ser analisada não só dentro do contexto em que foi provocado e, mas e, 
sobretudo, como bem aprofundou a douta sentença, o teria sido não para denegrir 
a imagem do apelante, mas pelas circunstâncias numa reunião interna da 
entidade convocada para reorganização administrativa motivada exatamente por 
eventual má administração do querelante. Assim não se caracteriza como fato 
típico. Como salientou a douta sentença 'Outra seria a situaçãо  se, por exemplo, 
o querelado passasse a chamar o querelante de incompetente durante os 
sermões no culto, levando aquelas atribuições para os fiéis. Aí sim se 
configuraria claramente a intenção de denegrir, tão somente'.

“Finalmente quanto ao crime de injúria, de um lado não há provas de 
que o querelado tenha chamado o querelante de 'um merda', 'mentiroso', 
'tranqueira' e 'pilantra'. O que se deduz das palavras das testemunhas, incluindo-
se aí o depoimento de Márcio, testemunha de defesa, é que, provocado, o 
querelado disse que o querelante era juiz 'merda nenhuma'. Mas esse termo não 
foi, e isso dentro de uma análise contextualizada, utilizado como adjetivo ao 
próprio querelante, mas sim à suposta condição de se lhe atribuir a condição de 
juiz. Mais uma vez bem esclareceu a douta sentença: 'Não se diz que o 
querelante é um 'merda', mas sim que ele não é juiz 'merda nenhuma', expressão 
equivalente a outras como 'coisa nenhuma'. Retrata, apenas, exacerbação e 
linguajar chulo do querelado, mas não uma atribuição capaz de caracterizar o 
crime de injúria' (fls. 430).

“Confira-se, a respeito:
'Não configuram o delito de injúria as expressões proferidas no 
auge e no calor de discussão, por faltar ao agente o dolo 
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indispensável à configuração da infração' (RT, 579/349).
“No mesmo sentido: RT, 465/327, 525/391, 54.4/381, 607/335.
“A rigor, o que se viu nessa reunião e ao que parece retratado nos 

autos é que mesmo entre ministros de uma religião o tratamento pode fugir à boa 
educação e ao respeito aos demais. Entretanto não há elementos suficientes no 
processo, até porque a prova é toda testemunhal, que tenha havido por parte do 
querelado a vontade de ofender a honra objetiva e a subjetiva do querelante, e 
sim que sua participação nos fatos se tenha dado talvez de forma um pouco 
acima dos limites que a boa educação exigem em certos momentos da vida em 
sociedade.

“Quanto aos honorários, [...] entendemos que são devidos sim, até 
porque o novo CPC continua subsidiariamente aplicável ao Código de Processo 
Penal. Aquele continua mantendo essa previsão”.

Deveras, as judiciosas considerações ministeriais 

acima se mostram de todo pertinentes, ficando aqui expressamente 

adotadas, também, como razões de decidir.

Assim, o que ora se verifica é que, na hipótese dos 

autos, os referidos delitos não podiam mesmo ser tidos por configurados, 

ante a ausência de suporte probatório concreto. E o Juízo, na sentença, 

expôs com acerto as mazelas de determinadas declarações colhidas e a 

impossibilidade de emprestar aos elementos de convicção oralmente 

produzidos o efeito de confirmar, efetiva e concretamente, como seria de 

rigor, a existência de condutas típicas.

Não se logrou, enfim, obter a produção de provas 

que apontassem condutas penalmente puníveis cometidas pelo querelado. 

Assim, a improcedência da ação penal era, mesmo, imperiosa e não há 

como se afastar a sucumbência do querelante, com sua condenação ao 

pagamento das verbas consectárias, notadamente os honorários 

advocatícios ora em discussão, pois não comprovados os fatos narrados na 

queixa-crime.

E quanto à inclusão dos honorários advocatícios 
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entre as verbas de sucumbência, no âmbito de ação penal privada, já 

decidiu o C. STJ:

“DÚPLICE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL 
ORIGINÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE 
SUCUMBÊNCIA. ARTS. 3º E 619 DO CPP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 
OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO. ART. 619 DO CPP. AMBIGUIDADE, 
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.

“1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Querelante e 
Querelado contra o v. acórdão e-STJ 239/240, que rejeitou a queixa-crime, por 
atipicidade da conduta imputada.

“2. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver 
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado 
(artigo 619 do Código de Processo Penal).

“3. Consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio 
geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se 
tratar de ação penal privada. Precedentes. Julgada improcedente a queixa-
crime, é cabível a condenação do querelante ao pagamento dos honorários 
do advogado do querelado, aplicando-se o princípio geral da sucumbência.

“4. Por outro lado, no que se refere aos embargos de declaração 
opostos pelo segundo Embargante (Querelante), o v. acórdão embargado 
assinalou, de forma clara e precisa, os motivos que deram azo à rejeição da peça 
acusatória, enfrentando, inclusive, as questões constitucionais aventadas. 
Percebe-se, pois, que o recorrente maneja os presentes aclaratórios em virtude, 
tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, 
na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo 
Penal a inquinar a decisão.

“5. Embargos de declaração opostos pelo Querelado acolhidos, com 
efeitos infringentes, condenando-se o Querelante ao pagamento das custas 
processuais e dos honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 2.000,00 
(dois mil reais). Aclaratórios opostos pelo Querelante rejeitados” (EDcl no 
AgRg na PET na APn 735/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 02/12/2015, DJe 18/12/2015)”. Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO 
PENAL. QUEIXA-CRIME. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 20, § 
3º, DO CPC. POSSIBILIDADE. VALOR. EXAME DE PROVAS. SÚMULA 
N. 7 DO STJ. 

“1. Consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio 
geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se 
tratar de ação penal privada. Precedentes.

“2. Não cabe ao STJ revisar os valores de sucumbência fixados pela 
instância ordinária em consideração aos elementos fáticos da causa. Enunciado 
n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 

“3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 
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1.206.311/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. em 5/6/2014). Grifei.

Patenteado, portanto, que a condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios deveras estava a se impor.

Porém, o valor fixado a tal título (R$ 4.000,00) se 

mostra demasiado, sendo certo que o primeiro dos julgados do C. Superior 

Tribunal de Justiça acima mencionados propicia, a respeito, norte 

jurisprudencial que se mostra de bom alvitre seguir também aqui, como se 

verá.

Com efeito, o douto Juízo, ao fixar a verba 

honorária, se limitou a invocar a Tabela de Honorários da Ordem dos 

Advogados do Brasil, sem outras considerações. Porém, é certo que os 

valores apontados na aludida Tabela não são vinculantes. Neste rumo 

também já decidiu o C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA 
OAB. NATUREZA ORIENTADORA, E NÃO VINCULATIVA. ANÁLISE 
EQUITATIVA DO JUIZ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'Conflito aparente de normas 
em que figura de um lado o princípio do livre convencimento motivado do juiz e 
de outro, dispositivo da Lei 8.906/94, que vincula o valor da atividade contratada 
à tabela editada pela seccional da OAB, devendo prevalecer, naturalmente, o 
princípio que rege a sistemática processual brasileira, também prestigiado na 
norma que está a merecer modulação.' [REsp 799.230/RS, Rel. Ministro Vasco 
Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado 
em 10/11/2009, DJe de 1º/12/2009] 2. O reexame dos critérios fáticos, sopesados 
de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para 
fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso 
especial (enunciado sumular n. 7 do STJ), salvo em situações em que o valor 
arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade 
ou exorbitância, o que não se evidencia no caso concreto. 3. Agravo regimental 
não provido” (AgRg no REsp 1098034/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 
Quarta Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 26/11/2013)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 22, § 2º, 
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DA LEI 8.906/94. ESTATUTO DA OAB. DESVINCULAÇÃO COM A 
TABELA DA SECCIONAL DA OAB QUE FIXA VALORES MÍNIMOS. 
POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONFLITO 
APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO 
MOTIVADO DO JUIZ, QUE DEVE PREVALECER.

“1. O art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia e da OAB 
determina que os valores fixados por arbitramento não podem ser inferiores aos 
constantes das tabelas de honorários elaborada por suas seccionais. Contudo, a 
avaliação do grau de zelo e exigência da causa também se encontra contemplada 
no dispositivo em epígrafe, havendo menção de que a verba remuneratória será 
compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

“2. Conflito aparente de normas em que figura de um lado o 
princípio do livre convencimento motivado do juiz, e de outro, dispositivo da Lei 
8.906/94, que vincula o valor da atividade contratada à tabela editada pela 
seccional da OAB, devendo prevalecer, naturalmente, o princípio que rege a 
sistemática processual brasileira, também prestigiado na norma que está a 
merecer modulação.

“3. A jurisprudência desta Corte já sinalizou pelo caráter informativo 
das tabelas de honorários instituídas pelas seccionais da OAB, razão pela qual 
não há necessária vinculação para efeito de arbitramento da verba honorária 
contratual, devendo o magistrado, em observância aos critérios de apuração da 
complexidade do trabalho desenvolvido pelo profissional e do valor econômico 
da questão, fixar remuneração com eles compatível, procurando aproximá-la, 
sempre que possível, dos valores recomendados pela entidade profissional.

“4. 'A fixação dos honorários com base em critério diverso da tabela 
da OAB, no particular, não avilta o exercício da advocacia e não ofende ao 
disposto no artigo 22, § 1º do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94)' (REsp 
532.898/SP, Rel. Ministro Franciulli Netto, DJ 03.11.03 p. 312) 

“5. Recurso especial a que se nega provimento” (REsp 799.230/RS, 
Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 
01/12/2009)”.

Assim, nos termos de precedente citado mais 

acima, a respeito de situação idêntica, ou seja, de sucumbência em ação 

penal privada (EDcl no AgRg na PET na APn 735/DF, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Corte Especial, julgado em 02/12/2015, DJe 18/12/2015), 

mencionado também na decisão do Juízo a quo na qual fixada a verba 

honorária (fls. 465), houve expresso arbitramento de honorários 

advocatícios no valor de R$ 2.000,00, montante este que também se aqui 

mostra adequado, considerando-se a natureza e as peculiaridades do 
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serviço prestado neste caso concreto. Com efeito, não houve, nos presentes 

autos, especial complexidade jurídica ou incidentes processuais de relevo, 

sendo certo que, havendo precedente jurisprudencial do C. Superior 

Tribunal de Justiça, concernente a caso idêntico, cabe observá-lo, em 

consonância, também, com os princípios da suficiência e da 

proporcionalidade.

Note-se, inclusive, que o referido julgado daquela 

Alta Corte foi proferido em 02/12/2015 (publicado no DJe de 18/12/2015), 

sendo que os presentes autos foram sentenciados em 03/02/2016 (fls. 431), 

com acolhimento de embargos de declaração, para fixar honorários, em 

16/03/2016 (fls. 465/466). Ou seja, as datas são bastante próximas entre si, 

o que revela que o valor estabelecido pelo C. STJ se mostrava atual e 

compatível com a época da decisão ora apelada.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao 

recurso do querelante, para, embora mantendo o entendimento alcançado 

na sentença no sentido de reconhecer sua sucumbência, reduzir os 

correspondentes honorários advocatícios por ele devidos para R$ 2.000,00 

(na data da decisão de fls. 465/466) e, ex officio, julgo extinta a 

punibilidade de ROCCO DIGILIO FILHO quanto à acusação de estar 

incurso nos artigos 138, caput, 139, caput, e 140, caput, todos do Código 

Penal, por força da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 

107, IV, combinado com o art. 109, V e VI, e com o art. 115, todos do 

Código Penal.

DE  PAULA  SANTOS

Relator
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