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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0009255-23.2013.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são 
apelantes/querelantes MARIA ZILDA BRUNETTI e NATALIA 
REGINA SALVADOR ROCCHI, são apelados/querelados MARISA 
LOPES PARRA e ADRIANA JAIME CASSONI.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Repelida 
a preliminar, negaram provimento aos recursos. V.U.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores FERNANDO SIMÃO (Presidente sem voto), 
FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.

São Paulo, 26 de julho de 2017.

EDUARDO ABDALLA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

APELAÇÃO Nº 0009255-23.2013.8.26.0132 CATANDUVA VOTO Nº 05448 -  2/6

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0009255-23.2013.8.26.0132

Comarca: CATANDUVA

Juízo de Origem: 2ª VARA CRIMINAL

Apelantes: MARIA ZILDA BRUNETTI 

                   NATÁLIA REGINA SALVADOR ROCCHI

Apeladas: MARISA LOPES PARRA

                  ADRIANA JAIME CASSONI

Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Magistrado Sentenciante: Dr. Alceu Corrêa Júnior

VOTO nº 05448

CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. Recursos defensivos. Pretendida 

reversão do julgado. Impossibilidade. Provas frágeis a ensejar 

um decreto condenatório. Improvimento.

Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS 

interpostas por MARIA ZILDA BRUNETTI e NATÁLIA REGINA 

SALVADOR ROCCHI contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª 

Vara Criminal de Catanduva, que absolveu MARISA LOPES 

PARRA e ADRIANA JAIME CASSONI dos crimes previstos no 

CP, arts. 138 e 139, c.c. o art. 141, II e III, com fundamento no CPP, 

art. 386, III - calúnia - e VI (sic) - difamação.

Em preliminar arguida em contrarrazões, MARISA 

aduz decadência, por irregularidade de representação processual; no 

mérito, ambas pretendem a reversão do julgado e, de forma 

subsidiária, concessão de justiça gratuita.

Devidamente processadas, o Parecer da 
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Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo improvimento.

É O RELATÓRIO.

A prejudicial de mérito já foi bem analisada e 

afastada em 1° Grau, cujos fundamentos permanecem incólumes e ora 

são ratificados: “Preliminarmente, não há que se falar em decadência por 

irregularidade de representação processual. De fato, a determinação de fl. 74 se 

mostrou desnecessária, pois os instrumentos de procuração acostados aos autos 

(fls. 17/18) atendem aos requisitos legais, conforme argumentação de fl. 81 

acolhida às fls. 86/87” (fls. 295).

Na questão de fundo, a acusação é de que MARISA e 

ADRIANA, em janeiro de 2013, teriam caluniado e difamado Marisa e 

Adriana, em razão de suas funções de funcionárias públicas. 

Após percuciente análise dos autos, impraticável 

tomar qualquer outra via que contorne o desate absolutório.

Interrogada, ADRIANA, vice-diretora, narrou que, 

por meio de informações passadas pelo vigia noturno da escola, soube 

que as Apelantes teriam comparecido à instituição, após o término do 

expediente, ingressado na sala da coordenação e sumido com provas 

de alunos, as quais, posteriormente, apareceram na sala da diretoria, 

com os gabaritos trocados. Tal ocorrência não foi relatada para 

qualquer outro funcionário. Confirmou, contudo, o envio de ofício ao 

Prefeito para apuração dos fatos, o que foi corroborado por MARISA, 

que acrescentou outros motivos para encaminhamento do documento, 

como maus-tratos a alunos, não obediência aos superiores hierárquicos 

e descumprimento do trabalho pedagógico. Ambas negaram qualquer 

ofensa caluniosa ou difamatória.

As versões, ainda que não comprovadas estreme de 

dúvidas, também não foram infirmadas pelo restante do acervo.
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Segundo o apurado, Antônio, vigia noturno, em 

dezembro de 2010, presenciou as Apelantes ingressando na instituição, 

à noite, juntamente com Márcia e Tânia, as quais, à época ocupavam o 

cargo de Diretora e Secretária de Educação do Município, 

respectivamente. Ouviu Tânia mencionar que “Marisa não iria voltar 

ali nem pintada de ouro”. Em razão da presença delas ali, o alarme só 

foi acionado às 21h30min, para não disparar. No total, sete pessoas 

estiveram ali, incluídas as Apelantes.

Márcia¸ por sua vez, disse desconhecer o fato de 

que algum professor tenha ingressado na instituição para realizar 

qualquer tipo de atividade no período noturno, até porque havia 

sistema de monitoramento. 

Tânia confirmou ter sido acusada de adentrar no 

estabelecimento com as Apelantes, o que não seria verdade.

José Roberto era zelador e residia nas dependências 

da escola, em cujo período noturno ninguém acessava as 

dependências.

Nádia e Sandra, professoras da escola, relataram 

que, em uma reunião para atribuição de aulas, souberam que as 

Apelantes estavam ausentes em razão de “terem cometido algo grave” 

e porque “estavam resolvendo a vida profissional”. Em nenhum 

momento a imagem das Apelantes foi maculada.

Ana Paula trabalhou como professora no local e 

nada soube declarar sobre os fatos, informando apenas haver 

animosidade entre as partes.

Maria Cícera e Cássia, por sua vez, nada 

esclareceram.
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Essa é a prova dos autos.

O que se percebe, pela prova colhida, são 

ocorrências de desavenças profissionais que culminaram na troca 

mútua de acusações.

Não há como se afirmar que, no ofício enviado ao 

Prefeito - fls. 19/22 -, implicitamente, MARISA e ADRIANA 

estivessem atribuindo, às Apelantes, os crimes de falsificação de 

documento público, falsidade ideológica e formação de quadrilha - 

como quer fazer crer a defesa -, de modo a lhes atribuir o cometimento 

do delito de calúnia.

Nesse ponto, precisa a ilação do Douto 
Sentenciante: “Em relação ao fato descrito na queixa-crime como calúnia (art. 
138 do CP), de ação penal privada, deve ser caracterizado como denunciação 
caluniosa (art. 339 do CP), de ação penal pública incondicionada, em face do 
princípio da subsidiariedade. A calúnia, nesse caso, fica absorvida pela 
denunciação caluniosa (Cf. PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal. 
4ed. p. 496 e 960). No caso dos autos, oficiando ao prefeito para atribuir a 
falsidade documental e a "quadrilha", as quereladas deram causa à instauração 
de investigação e posterior processo administrativo contra as querelantes. Não se 
trata, portanto, de crime contra a honra, mas sim de crime contra a administração 
da justiça, pois a suposta atribuição falsa de crimes ocorreu em representação 
escrita destinada a comunicar os supostos ilícitos ao superior hierárquico. Nesse 
sentido, o suposto crime de denunciação caluniosa somente poderia ser apurado 
mediante ação penal pública e estaria caracterizado apenas em caso de 
comprovada má-fé das denunciantes, o que a prova testemunhal não revela com 
firmeza e segurança. Ressalte-se que a denunciação caluniosa também não se 
caracteriza quando servidores públicos, por dever de ofício, tomam providências 
diante de uma possível irregularidade e esta não se confirma (ex. absolvição ou 

arquivamento), salvo hipótese de comprovada má-fé” (fls. 298).

Quanto ao delito de difamação, com idêntica 

conclusão, é de se afirmar a fragilidade da prova quanto à específica 

vontade de macular honra alheia, até porque nada foi trazido aos autos 

a confirmar tal alegação.

Ainda que assim não fosse, as Apeladas 

encontravam-se amparadas pela imunidade funcional, nos termos do 
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CP, art. 142, III.

Nesse sentido, MASSON, Cleber (Direito Penal, 
Vol. 2, Parte Especial, 5ª ed., Editora Método, 2013, pág. 20): Essa 
causa da exclusão da ilicitude é necessária para assegurar a independência e 
tranquilidade dos servidores públicos, para o perfeito desempenho das suas 
funções, no interesse da coisa pública. Com efeito, os funcionários públicos, em 
suas manifestações, muitas vezes podem ser conduzidos ao emprego de termos ou 
expressões no sentido ofensivo, mas que são imprescindíveis para a fiel exposição 
dos fatos ou argumentos. Exemplo: Delegado de Polícia que, ao relatar o 
inquérito, refere-se ao indiciado como sujeito 'perigoso, covarde e impiedoso'” .

Diante do exposto, repelida a preliminar, nega-se 

provimento aos recursos. 

EDUARDO ABDALLA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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