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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0015562-16.2011.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/querelado 
PAULO CEZAR DE ANDRADE PRADO, é apelado/querelante JOSÉ FERREIRA 
NETO.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitadas as preliminares arguidas, deram 
provimento ao recurso para absolver o réu da calúnia e da injúria com fulcro no art. 386, 
III, do Código de Processo Penal e, da difamação, com fundamento no inciso VII, do 
mesmo dispositivo legal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO 
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2017. 

Vico Mañas
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 0015562-16.2011.8.26.0050

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 34.000

Calúnia, difamação e injúria  decadência e prescrição  
inocorrência
Calúnia  imputação de fatos genéricos e imprecisos  
atipicidade
Difamação  falta de provas  absolvição
Injúria  “animus narrandi”  informações de interesse 
jornalístico - atipicidade 

Paulo César Andrade Prado foi condenado pela MMª Juíza 

de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 01 (um) ano, 03 

(três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, 

e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor mínimo unitário, como 

incurso nos arts. 138, “caput”, 139, “caput” e 140, “caput”, c.c. arts. 141, III, e 

71, “caput”, todos do Código Penal. 

Em preliminar, sustenta ocorrência de decadência do 

direito de queixa em relação a alguns dos fatos imputados e prescrição quanto 

a todos. No mérito, busca a absolvição, sob os argumentos de falta de dolo e 

de lesão ao bem jurídico tutelado. Subsidiariamente, pretende a fixação do 

regime aberto. 

Contrarrazões às fls. 292/294.

A D. Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do 

recurso.

É o relatório.

1. Não procedem as preliminares arguidas.
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Como salientado na sentença, a decadência do direito de 

queixa acontece se não exercido nos seis meses posteriores à descoberta do 

autor do fato pela vítima, conforme arts. 38 do Código de Processo Penal e 

103 do Código Penal. Na hipótese, entre a data da primeira publicação tida por 

ofensiva no blog do querelado (04.11.2010) e a de oferecimento da queixa-

crime (28.02.2011), nem ao menos decorridos quatro meses, lapso insuficiente 

para operar-se a circunstância.

Quanto à prescrição, igualmente não verificada, consoante 

destacado no parecer do Procurador oficiante. Entre as datas de recebimento 

da queixa-crime (25.04.2012  fl. 105), e da suspensão do andamento do 

processo nos termos do art. 366 do CPP (30.10.2012  fl. 129), bem como de 

sua retomada (10.09.2013  fl. 154) até a publicação da sentença 

condenatória com trânsito em julgado para a acusação (12.01.2016  fl. 247), 

não ultrapassados três anos, prazo prescricional referente às sanções 

impostas para cada crime, nos termos dos arts. 109, VI, 110, § 1º, e 119, todos 

do CP.

2. Descreve a queixa-crime que o réu, responsável por 

“blog” sobre assuntos esportivos, valeu-se do “site” para caluniar, difamar e 

injuriar o comentarista e ex-jogador de futebol José Ferreira Neto. 

Assim, nos meses de novembro e dezembro de 2010, em 

diversas publicações, atribuiu à vítima condutas que configurariam estelionato, 

associação criminosa e estupro de vulnerável, incidindo em calúnias. Segundo 

o acusado, o ofendido empregaria sua influência junto à administração do 

“Sport Clube Corinthians Paulista” para obter vantagens financeiras em 

detrimento do time, além de abusar de menores após sessões de autógrafos.
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Também imputou a Neto o oferecimento de incentivos 

financeiros a jogadores para que vencessem partidas, com verbas 

provenientes de jogos de azar por ele explorados. Ademais, sugeriu que a 

vítima seria amiga de criminosos, que impediria a veiculação de matérias 

jornalísticas desfavoráveis em programas da emissora em que trabalha e que, 

quando do começo de sua carreira como jogador, não conseguia se manter na 

forma física ideal. Tudo, pois, com o intuito de difamá-lo.

Por fim, ao mencionar que o ofendido “não conseguia 

andar em campo e sua gordura se acentuava”, que “se achava mais esperto 

que a esperteza” e insinuar que seria “sonegador fiscal e pedófilo”, o 

recorrente teria incorrido em injúrias.

Citado pessoalmente após período de suspensão do feito 

(fl.153), Paulo optou pela revelia (fl. 202).

Em juízo, Renato Zabeu Nalesso relatou que 

acompanhava o blog do apelante e, ao se deparar com as publicações 

ofensivas, comunicou a vítima (fl. 201).

De rigor a absolvição de todos os delitos.

Para a adequada tipificação da calúnia, exige-se 

imputação de fato certo, determinado e específico, com todos os seus 

requisitos objetivos, não se contentando a lei com atribuição vaga e imprecisa 

de comportamentos, como os referidos na inicial.

Com efeito, menciona-se que o comentarista teria imposto 

ao clube de futebol interesses particulares que o favoreceriam, eventualmente 

em conluio com terceiros. Fala-se que integraria “esquema” para que atletas 
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amadores que apadrinhava em times de pequena expressão tivessem 

transferência facilitada para o Corinthians, com o apoio de treinadores e 

dirigentes amigos, anteriormente seus subordinados no “Guarani Futebol 

Clube” e que teriam conquistado cargos no time da capital por imposição da 

vítima. 

Como se vê, tudo é acentuadamente vago e impreciso. 

Sugere-se a prática de ilícito, todavia sem a precisão necessária para que se 

admita a calúnia. Mesmo que se dispensem pormenores, exige-se a descrição 

de atos certos, delimitados, com elementos que tornem nítida a imputação de 

conduta incriminadora, bem como sua tipificação. O querelante cita 

estelionatos, entretanto não se vislumbra nas postagens qual seria o “meio 

fraudulento” empregado, requerido pelo tipo para sua caracterização. Enfim, 

não se explica como operaria seu “esquema”.  

O mesmo vale para o aventado estupro de vulnerável. O 

réu escreve que a vítima praticara “diversos atos de pedofilia”, termo genérico, 

que comporta amplo rol de condutas. Não se esclarece em que consistiria a 

alegadamente exercida pelo ofendido, tampouco outras circunstâncias que a 

delineariam. 

Nesse sentido, o ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete: 

“pratica o crime quem imputa, atribui a alguém, a prática de crime, ou seja, é 

afirmar, falsamente, que o sujeito passivo praticou determinado delito. É 

necessário, portanto, para a configuração da calúnia, que a imputação verse 

sobre fato determinado, concreto, específico, embora não se exija que o 

sujeito ativo descreva suas circunstâncias, suas minúcias, seus pormenores” 

(Código Penal Interpretado, 3ª ed., São Paulo, p. 940). 

Essa é a linha seguida pelo Supremo Tribunal Federal: “o 
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crime de calúnia configura-se quando a imputação versar sobre fato 

determinado, concreto e específico tipificado como crime” (AP 541, Relator  

Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2014).  

No que tange à difamação, a Magistrada admitiu como tal 

a alusão a oferta de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a atletas do 

Guarani a serem distribuídos em caso de vitória em partida contra o 

“Fluminense Football Club”. A transação seria intermediada por Neto e o 

dinheiro proviria da exploração de jogos de azar pela vítima (fls. 08/09 e 240). 

Inegável a presença, aqui, dos elementos caracterizadores 

da infração do art. 139, “caput”, do CP. Atribuído e reconhecido fato certo e 

não criminoso, ofensivo da reputação do ofendido, por eticamente reprovável. 

No entanto, segundo a inicial, as declarações estariam contidas em texto 

intitulado “Mala Branca na Cabeça” (fls. 04 e 08), do qual não há cópia nos 

autos (fls. 20/27). Por conseguinte, apesar de o recorrente, em tese, ter 

incorrido no crime em questão, inexistente prova disso.

Quanto à injúria, as frases salientadas pela Juíza à fl. 240 

não revelam o dolo de ofender a honra subjetiva do ofendido, mas somente de 

narrar eventos de interesse jornalístico no contexto esportivo, ligados à 

condição física do querelante no início de sua carreira, ao ser transferido para 

o “Bangu Atlético Clube”, do Rio de Janeiro. Trata-se de situações ocorridas há 

décadas e, na ocasião, em meados da década de 80, notório que o jogador, 

pessoa pública, tinha problemas para controlar seu peso. Nesse quadro, ainda 

que presente crítica velada, não se vislumbra intenção de denegrir os atributos 

morais ou físicos da vítima. Os chamados “animus narrandi” e “criticandi” 

excluem o dolo de injuriar.

Essa a compreensão do Superior Tribunal de Justiça: “os 
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crimes contra a honra reclamam, para a sua configuração, além do dolo, um 

fim específico, que é a intenção de macular a honra alheia. Inexistente o dolo 

específico - a intenção de ofender e injuriar - elementos subjetivos dos 

respectivos tipos, vale dizer, o agente praticou o fato ora com animus narrandi, 

ora com animus criticandi, não há falar em crime de injúria ou difamação” (HC 

43.955/PA, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, julgado em 03/08/2006, 

DJ 23/10/2006, p. 357) 

E ainda: “o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, ao 

considerar inexistente o crime de injúria ou difamação, quando a notícia 

jornalística produzida pelo Querelado não tinha a intenção de caluniar ou 

difamar o Querelante ou imputar-lhe qualquer fato criminoso ou ofensivo à sua 

honra, mas apenas informar os fatos (animus narrandi), alinhou-se com a 

orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça” (AgRg no AREsp 

144.279/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/08/2014, 

DJe 28/08/2014).

Em suma, absolve-se o acusado dos delitos de calúnia e 

injúria por atipicidade das condutas e, da difamação, por carência probatória.

3. Frente ao exposto, rejeitadas as preliminares arguidas, 

dá-se provimento ao recurso para absolver o réu da calúnia e da injúria com 

fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal e, da difamação, com 

fundamento no inciso VII, do mesmo dispositivo legal.        

VICO MAÑAS

Relator
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