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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003659-65.2012.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante/querelante 
ALEXANDRE SEDLACEK MOANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO e Querelado MANUELA GUEDES SANTOS.

ACORDAM, em 7ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram 
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
PINHEIRO FRANCO (Presidente) e GUILHERME G. STRENGER.

São Paulo, 7 de dezembro de 2016.

FREITAS FILHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0003659-65.2012.8.26.0238

Apelante/Querelante: Alexandre Sedlacek Moana 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Querelado: Manuela Guedes Santos
Comarca: Ibiúna
Voto nº 14844

Absolvição sumária – Inexistência de nulidade – 
Difamação, injúria e falsa comunicação de crime – 
exercício regular de direito – manutenção da 
absolvição. 

Vistos.

Em decisão proferida pelo Juízo 

da 2ª Vara da Comarca de Ibiúna/SP, Manuela Guedes Santos foi 

absolvida da prática dos delitos previstos nos artigos 139, 140 e 340 do 

Código Penal com fulcro no artigo 397, inciso I do Código de Processo 

Penal.

O querelante se insurgiu contra a 

r. sentença, apresentando recurso de apelação visando, preliminarmente, 

declaração de nulidade da r. decisão em razão de seu julgamento 

antecipado ou, subsidiariamente, condenação da querelada nos termos 

da queixa-crime ofertada.

Devidamente contra-arrazoado o 

recurso, sustentando a r. sentença, subiram os autos a este Egrégio 

Tribunal.
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A douta Procuradoria de Justiça 

ofereceu parecer improvimento do recurso. 

É o relatório.

A preliminar deve ser afastada. 

Não houve qualquer nulidade do 

feito em decorrência da absolvição sumária da querelada.

A absolvição sumária é prevista 

pela própria lei, no artigo 387 do Código de Processo Penal, de modo 

que, se presentes seus requisitos não há qualquer irregularidade.

A absolvição sumária prestigia a 

efetividade e economia processuais, de modo que o juiz não pode, desde 

o primeiro momento, terminar a relação processual quando constatar 

que a pretensão acusatória afigura-se manifestamente inconsistente.

A absolvição sumária reclama 

uma situação estreme de dúvida quanto à ocorrência de uma das 

situações elencadas no artigo 397, do Código de Processo Penal 

(DAMÁSIO DE JESUS Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 

25ª edição, págs. 377). 

E, entendeu o Magistrado 
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sentenciante que, da prova dos autos colhida até este momento, restou 

certo a não ocorrência do crime. 

Assim, afasta-se a preliminar 

arguida.  

Narra a queixa crime que 

Manuela Guedes Santos, ora querelada teria, registrado boletim de 

ocorrência contra o apelante narrando que este último havia praticado 

contra ela fatos que lhe ofenderam a reputação e a dignidade.

O apelante, então, ingressou com 

a queixa-crime em tela afirmando que não praticou os crimes narrados 

no boletim de ocorrência lavrado pela querelada, de modo que pleiteou 

sua condenação pelos delitos de difamação e injúria por ter realizado 

ocorrência inverídica. 

A manutenção da absolvição é 

medida de rigor.

Inviável a condenação da 

querelada pois esta agiu sob o manto de causa excludente de ilicitude do 

fato, qual seja, exercício regular de direito. 

Conforme prova dos autos e bem 

reconhecido pelo Magistrado sentenciante,  a atitude da querelada não 
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traz manifesta vontade de desprestigiar o querelante, não 

transparecendo, nos autos, a vontade de ultrajar. 

Também não restou comprovado 

o dolo de prejudicar a reputação do querelante, mas sim a simples 

documentação de um fato, o que 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. 

221-222).

 Essa também é a lição de Julio 

Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini: 

“Não existirá a calúnia quando o agente 

atuar com (...) com 'animus narrandi' 
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(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)

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 a querelada se limitou a descrever os fatos conforme 

narrados pela querelada não constituem crime. O fato da querelada 

exercer seu direito e confeccionar boletim de ocorrência para apuração 

de eventual fatos antijurídicos não pode ser considerado crime contra a 

honra, eis que não houve ofensa à honra subjetiva ou objetiva de 

qualquer dos querelantes. 
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Como bem ressaltado pelo 

Magistrado sentenciante: “Observe-se, pois, que, se o direito da 

querelada foi exercido na via própria e adequada e, principalmente, se 

não for exercido com o dolo de ofender  ao não estender-se para além 

da narrativa objetiva destinada à apuração de fatos imputados -, ainda 

que se reconheça o resultado danoso da conduta, não se poderia 

reconhecer a conduta ilícita por parte do sujeito de direitos”. 

Dessa forma, não configurado o 

animus diffamandi vel injuriandi, sendo que na conduta da querelada 

não restou configurada qualquer intenção de injuriar, caluniar ou 

difamar a manutenção da absolvição é de rigor.

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 à querelada, em razão da ausência dos 

elementos previstos na figura típica descrita em sede legal.

Diante do exposto, pelo meu voto, 

afastada a preliminar, NEGO PROVIMENTO ao ministerial, 

mantendo-se a r. sentença por seu próprios e jurídicos fundamentos.

Aguinaldo de FREITAS FILHO

RELATOR
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