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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0047009-56.2011.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/querelado 
PAULO APARECIDO DA SILVA, é apelada/querelante NEIDE DIAS PARMIGIANI.

ACORDAM, em 7ª Câmara Criminal Extraordinária 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 
PINHEIRO FRANCO (Presidente), GUILHERME G. STRENGER E LUIZ ANTONIO 
CARDOSO.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2017. 

Pinheiro Franco
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0047009-56.2011.8.26.0071 – Bauru

Apelante/Querelado : Paulo Aparecido da Silva

Apelada/Querelante : Neide Dias Parmigiani

Voto nº : 33.023

 

Queixa-crime. Injúria e difamação. Delitos caracterizados. 
Afirmações ofensivas contra a Querelante lançadas em 
conversa acerca da cobrança de débitos de aluguel por parte 
dela. Acusado, ademais, que imputa, ao menos para uma 
pessoa, fatos ofensivos à reputação da vítima. Versão posta na 
inicial comprovada pelo relato seguro e coerente de testemunha 
presencial dos fatos. Versão exculpatória isolada nos autos. 
Clara intenção de ofender, mormente se considerado o contexto 
em que perpetradas as ofensas. Querelante que se viu ultrajada 
como palavras de matiz sexual. Clara intenção, ainda, de 
difamar. Condenação de rigor. Penas que não comportam 
reparo. Substituição da pena corporal e regime aberto. Apelo 
improvido. 

Apelação Criminal contra sentença que condenou PAULO 

APARECIDO DA SILVA como incurso nos artigos 139 e 140, na forma do 

artigo 70, todos do Código Penal, às penas 3 meses e 15 dias de detenção, 

em regime aberto, e 10 dias-multa (valor unitário no mínimo legal), substituída 

a privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação 

pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser revertido em favor da vítima.

Sustenta o recorrente que os fatos descritos na inicial não 

se coadunam com aqueles que foram narrados pelas testemunhas. Afirma que 

somente a comprovação da materialidade não é apta para caracterizar o tipo 
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penal. Argumenta que, para tanto, há a necessidade de análise de sua 

culpabilidade e que o elemento subjetivo do injusto, que tipifica o delito, é 

ausente no caso dos autos. Sublinha trechos de ementas de julgados em que 

foi reconhecida a ausência do dolo de injuriar e de difamar quando as palavras 

foram proferidas em meio a uma discussão. Pondera que as ofensas foram 

verbalizadas em momento de incontroverso descontrole emocional 

momentâneo, originado da acalorada discussão que teve com a Querelante. 

Destaca que o conjunto probatório não enseja a conclusão absoluta de que 

sua intenção fosse a de ofender a dignidade ou o decoro de Neide, mas indica 

que as ofensas não passaram de mero desabafo irado e perfeitamente 

justificável pelo estado de exaltação das partes. Busca, pois, o reconhecimento 

da atipicidade da conduta, com sua absolvição, nos termos do artigo 386, 

inciso III, do Código de Processo Penal. Quanto ao fato de ter conversado com 

a testemunha Gian, oportunidade em que teria dito que a Querelante dormia 

com vários homens e parceiros e, por isso, a considerava vagabunda e 

tranqueira, argumenta que tal acontecimento não constou da inicial, não tendo 

sido alvo de pedido de condenação. Assevera que os pleitos da peça 

acusatória giram em torno dos fatos ocorridos quando da discussão, jamais 

sobre conversas que teve com testemunhas. Lembra que a inicial conta que 

espalhou as ofensas para toda vizinhança. No entanto, a testemunha Wilma 

disse apenas que ficou sabendo. Logo, o que está narrado na queixa-crime, 

não condiz com o ocorrido. Daí o pleito de reforma (folhas 148/156).

Processado o recurso, com resposta, subiram os autos. 

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo 

(folhas 176/178).

É o relatório.
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Cuida-se de ação penal privada ajuizada por Neide Dias 

Parmigiani contra PAULO APARECIDO DA SILVA, com vistas à apuração dos 

crimes de calúnia, injúria e de difamação, muito embora o pedido de 

condenação, ao final da peça, tenha sido formulado somente em relação aos 

dois últimos delitos. 

Segundo se extrai da queixa-crime ofertada e dos 

documentos apresentados (folhas 2/23), no dia 9 de novembro de 2011, por 

volta das 9 horas, na Rua Antônio Durand, quadra 2, nº 28, na Cidade de 

Bauru, PAULO teria ofendido a honra de Neide, com palavras de baixo calão, 

assim como tentou estrangulá-la. Em seguida, ele teria ameaçado promover 

um escândalo defronte a residência de Neide a fim de constrangê-la.

Ao que tudo indica, a Querelante procurou a Defensoria 

Pública do Estado, no dia seguinte, sendo-lhe indicada uma defensora dativa 

(folhas 19).

Conforme relata a peça acusatória, protocolizada em 9 de 

dezembro de 2011, Neide alugara um imóvel para PAULO, mediante contrato 

verbal, sendo que, no local, funcionava um comércio de vendas de água 

mineral. Ocorre que o Querelado, sem dar qualquer satisfação, abandonou o 

imóvel, tendo ficado a dever alguns meses de aluguel. Neide, então, procurou 

por PAULO para que este pagasse o débito, porém sua tentativa restou 

infrutífera. Posteriormente, Neide decidiu perdoar a dívida, reivindicando a 

PAULO, contudo, que ele pintasse o imóvel. No entanto, em uma conversa 

que aparentava ser amena, o Querelado exaltou-se, não aceitou os termos 

apresentados por Neide e passou a proferir contra ela palavras de baixo calão, 

xingando-a de “filha da puta, biscate, vagabunda” (fato pelo qual se imputou o 

crime de injúria). Além disso, PAULO acusou-a de ter ofendido a esposa dele 
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(fato pelo qual se imputou o crime de calúnia), além de tê-la agredido 

fisicamente e tentado estrangulá-la.

Continua a inicial, narrando que, após a tentativa de 

enforcamento, PAULO empurrou Neide, tendo ela batido o braço esquerdo no 

batente da porta, o que ocasionou um grande hematoma. Diante disso, a 

ofendida esteve na Delegacia da Mulher para realizar exame de corpo de 

delito, porém o resultado ainda não havia sido disponibilizado quando do 

protocolo da petição. 

A queixa-crime relata, ainda, que o Querelado, após ficar 

sabendo que Neide havia registrado um boletim de ocorrência (folhas 22/23), 

passou a ameaçá-la de morte, dizendo que iria defronte a residência dela para 

“fazer um escândalo” a fim de constrangê-la. Além disso, PAULO falou, para 

toda a vizinhança, que Neide sempre dormia com um homem desconhecido, 

pelo fato de ser uma “vagabunda” (fato pelo qual se imputou o crime de 

difamação). 

A inicial, ademais, relata condutas que seriam tipificadas 

pelos artigos 129 e 147, do Código Penal, mas elas acabaram sendo objetos 

de apuração em outro processo (folhas 80), de modo que, nestes autos, se 

tratou somente dos crimes contra a honra. 

A sentença condenou o Querelado como incurso nos 

artigos 139 e 140, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, razão do 

inconformismo de PAULO. 

A materialidade de cada um dos delitos está comprovada 

pelo boletim de ocorrência (folhas 22/23) e pela prova oral.
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PAULO, em juízo, negou a prática dos crimes contra a 

honra. Não soube dizer por qual motivo a vítima o acusara. Informado de que 

uma testemunha havia dito que presenciara as ofensas, respondeu que tal 

pessoa “nunca presenciou nada”. Quando morava no local dos fatos, era 

amigo da testemunha e “nunca houve discussão, nada, nada, nada” (folhas 

104/105).

Sua versão, todavia, restou isolada no contexto probatório.

A testemunha Gian Carlos da Silva Borges, arrolada pela 

Querelante, disse conhecer Neide há alguns anos, eis que são vizinhos. 

Residem na mesma rua há cerca de 20 anos. Também conhece PAULO 

porque ele igualmente residiu na mesma rua, sendo inquilino de Neide. 

Esclareceu que sua residência ficava quase defronte à residência da 

Querelante. PAULO residia no mesmo imóvel que Neide, mas na parte da 

frente, onde havia um salão que já tinha funcionado como bar. Narrou que, de 

início, a locação não deu problemas. Depois, vieram as discussões e 

desavenças, quando Neide pediu o imóvel. Presenciou algumas discussões 

“porque dava para ouvir”. Ouviu ofensas e xingamentos de PAULO para Neide 

como “vagabunda, prostituta, não vale nada”. Enquanto isso, a Querelada 

falava que ele tinha que provar o que estava dizendo e que era para ele falar 

baixo por causa dos vizinhos e do constrangimento. As discussões ocorriam 

defronte à residência deles, na via pública, quando Neide pedia para PAULO 

deixar o local. Contou que o Querelado acabou deixando o imóvel. Porém, 

depois, o viu uma ou duas vezes no local, acredita que para tentar resolver a 

situação, oportunidade em que havia novamente discussão. Não ouviu PAULO 

acusando Neide de ter ofendido a esposa dele. O Querelado dizia que Neide 

dormia com homem desconhecido por ser vagabunda. Ele disse isso durante a 
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discussão e também para sua pessoa. Era o que PAULO achava de Neide. 

Perguntado por qual motivo o Querelado disse isso a sua pessoa, respondeu 

que frequentava a residência de PAULO e conversava com ele. O Querelado 

disse, então, que Neide dormia com vários homens e parceiros. Esclareceu 

que, no entanto, Neide é reservada, chega tarde do trabalho, mora sozinha e 

que não vê ela com homens, até porque, se ela tem namorado ou não, não é 

problema seu. Depois que eles começaram a se desentender é que PAULO 

passou a proferir as ofensas. Acredita que o recorrente residiu no local por 

mais de um ano. Em mais de uma oportunidade o acusado lhe disse o que 

pensava de Neide (folhas 94/99).

A testemunha Wilma da Silva Souza, arrolada pela 

Querelante, disse conhecê-la há cerca de 11 anos, pois trabalharam juntas e 

também são vizinhas. PAULO locou parte do imóvel de Neide por um período. 

No entanto, houve desentendimento entre eles em razão da locação. Não 

soube dizer por qual motivo, exatamente, houve o desentendimento, “mas teve 

discussão sim”. A discussão ocorreu perto de sua residência, mas não ouviu 

nada. Ficou sabendo por Neide do ocorrido. Ela chegou chorando em sua 

residência, dizendo que tinha ido conversar com PAULO. Esclareceu que, 

antes, Neide tinha pedido para acompanhá-la, mas não pôde ir. Ela retornou 

chorando, dizendo que o acusado tentou enforcá-la e a empurrou. Ouviu de 

vizinhos que PAULO xingava Neide. A vizinha “do lado” lhe contava que 

escutava o recorrente xingar Neide. Neide também contou. As discussões 

ocorreram pouco tempo depois que a locação teve fim (folhas 100/103).

Esse o quadro probatório colhido. 

E, da sua análise, não há como se aferir a aventada 

ausência de dolo, no tocante às expressões ofensivas à honra da Querelante. 
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É incontroverso que PAULO locava parte do imóvel da 

ofendida e que ambos tiveram problemas em relação à locação. Embora Neide 

não tenha sido ouvida nos autos, muito embora estivesse presente à audiência 

(folhas 92), a queixa-crime dá conta de que o recorrente ficou lhe devendo 

alguns meses de aluguel. Neide, então, ao cobrar o Querelado, passou a ouvir 

dele palavras ofensivas, as quais foram ouvidas pela testemunha Gian, vizinho 

de ambos, claro ao afirmar que escutou PAULO referir-se a Neide como 

“vagabunda, prostituta, não vale nada”, enquanto a vítima lhe dizia para falar 

baixo por causa dos vizinhos e que ele teria que provar o que estava dizendo. 

E tais palavras configuram a prática do crime de injúria porque elas têm 

indiscutível caráter negativo e traduzem um conceito depreciativo, atentando 

contra a dignidade e o decoro.

A defesa acena com a atipicidade da conduta, vez que as 

palavras foram proferidas no calor da discussão, de modo que ausente o 

animus injuriandi. Sem razão, contudo. As declarações devem ser examinadas 

dentro do contexto pleno. E, dentro desse conjunto, o fato é que as ofensas 

foram lançadas em uma conversa na qual a ofendida cobrava do acusado o 

justo pagamento de aluguéis atrasados, não guardando qualquer relação com 

o assunto. Frise-se, ademais, que, segundo Gian, a vítima, ao ser ofendida, 

ainda pedia para que o acusado falasse baixo por causa dos vizinhos, de 

modo que, se havia alguma discussão mais intensa, ela decorria pela 

insistência de PAULO. 

O recorrente, assim, desbordou dos limites do tema central 

e, com claro intuito ofensivo, porque entrou em tema estranho ao assunto 

principal, rotulou a Querelante de “vagabunda, prostituta, não vale nada”. Sua 

intenção, pois, foi a de denegrir a imagem de Neide, em público, muito embora 
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o tema da conversa tivesse natureza diversa. Denota-se, do conteúdo das 

declarações, a finalidade pessoal do Querelado atingir a Querelante, o que a 

consciência jurídica não aceita.

Evidenciada, pois, na hipótese, a intenção de ofender o 

decoro e a honra da Querelante, que se viu ultrajada com palavras de matiz 

sexual, não há como se acolher a escusa ofertada. O Querelado poderia até 

ter se retratado, o que não fez.

A testemunha Gian, ademais, confirmou a versão de Neide 

no sentido de que PAULO a difamou, afirmando que ela dormia com 

desconhecidos por ser vagabunda. Gian foi claro ao afirmar que ouviu tais 

palavras de PAULO, tanto em uma discussão que ele teve com Neide, como 

em uma conversa particular que tiveram. Tais afirmações são evidentemente 

ofensivas à reputação pessoal da Querelante, com a nota de que o próprio 

Gian afirmou que conhecia Neide há cerca de 20 anos, que ela era discreta, 

que notava que ela chegava tarde do trabalho e que nunca a via com homens.

Difamação é a imputação a alguém de fatos que possam 

abalar o conceito que desfruta na sociedade. Atenta contra a reputação do 

ofendido. Agindo assim, pois, PAULO imputou fatos ofensivos à reputação de 

Neide. 

A defesa alega que a conversa entre PAULO e Gian, na 

qual foram proferidas as palavras difamatórias, não foi objeto de pedido de 

condenação, tendo a Querelante apenas feito menção às ofensas ocorridas 

durante as discussões. Ocorre que Gian foi claro que a difamação também 

ocorreu durante a discussão. De mais a mais, a queixa-crime, que foi 

protocolizada um mês após a lavratura do boletim de ocorrência, narra que, 
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após o episódio que levou ao registro da ocorrência, “o Querelado falou para 

toda a vizinhança que a Querelante 'dormia' sempre com um homem 

desconhecido, pelo fato de ser uma 'vagabunda'” (folhas 5), imputando a ele, 

consequentemente, a difamação. Ainda que não se tenha comprovado que 

PAULO disse tais palavras para toda a vizinhança, ficou demonstrado que as 

proferiu ao menos para Gian, o que já basta para configurar o delito. 

Frise-se, ademais, que o relato da testemunha Gian 

merece credibilidade, anotando-se que não há, nos autos, um único indício  

nem houve prova a respeito  de que tenha agido de forma abusiva ou para 

consciente e injusto prejuízo de PAULO.

O crime de calúnia, também imputado ao Querelado, 

realmente não ficou demonstrado, não tendo nenhuma testemunha narrado 

que viu PAULO acusar Neide de ter difamado a esposa dele. 

A condenação, assim, pelos crimes de injúria e de 

difamação, foi bem decretada.

O reconhecimento do concurso formal não foi impugnado. 

Tenho para mim que era caso de concurso material de infrações, vez que se 

tratou de mais de uma ação. Pelo que se depreende, em um primeiro 

momento, PAULO injuriou Neide em uma discussão, oportunidade em que 

também a difamou. Em outra oportunidade, em conversa com Gian, difamou a 

vítima. Condutas distintas, desígnios autônomos. 

As penas não comportam reparo. 

Para ambos os crimes, as bases foram fixadas nos 
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mínimos legais. Pelo concurso formal, a pena mais grave, do delito de 

difamação, foi majorada de 1/6, totalizando 3 meses e 15 dias de detenção e 

10 dias-multa (valor unitário no mínimo legal). A substituição da pena privativa 

por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de um 

salário mínimo (o que é pouco pelos dissabores passados pela vítima) a ser 

revertida em favor da ofendida, atende à finalidade da lei, mostrando-se, 

ainda, socialmente recomendável. O regime aberto está adequado ao fato.   

Meu voto, pois, NEGA PROVIMENTO ao recurso.

PINHEIRO FRANCO

Relator
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