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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido 
Estrito nº 1000676-40.2015.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que são 
recorrentes/querelantes ARIANE DOS SANTOS e CRISTINA APARECIDA 
LEITE DE CAMPOS, é querelada SILVIA REGINA VIRGINI e Recorrido 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal 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 
FERNANDO SIMÃO (Presidente) e ALBERTO ANDERSON FILHO.

São Paulo, 26 de julho de 2017.

REINALDO CINTRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso Em Sentido Estrito nº 1000676-40.2015.8.26.0022

Rectes/Qtes: Ariane dos Santos e Cristina Aparecida Leite de Campos 
Querelado: Silvia Regina Virgini 
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Amparo

Voto nº 4400

Recurso em sentido estrito. Difamação. Rejeição da queixa-
crime. Ausência de provas ou indícios de veracidade. Falta 
de justa causa. Recurso não provido.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por 

ARIANE DOS SANTOS e CRISTINA APARECIDA LEITE DE CAMPOS em 

face da r. decisão (fls. 237/238) que rejeitou queixa-crime proposta em face de 

SILVIA REGINA VERGINI, por suposta prática do crime de difamação.

Aduzem as recorrentes que a r. decisão atacada não apreciou 

corretamente a prova apresentada, e que a inicial acusatória preenche os requisitos 

legais e merece ser recebida (fls. 239/242).

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo não provimento 

do recurso (fls. 252/253).

Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 

274/278), pugnando pelo improvimento do recurso, e os autos vieram conclusos 

para julgamento.

É o relatório.
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O recurso não merece ser provido.

De fato, inexiste suporte probatório mínimo que justifique o 

início da persecução penal.

A narração indeterminada da inicial acusatória não 

demonstra a contento as circunstâncias do crime, requisito essencial previsto no art. 

41 do Código de Processo Penal (CPP).

A prova apresentada não evidencia difamação (v. fls. 

09/221). Foram juntados aos autos trechos de uma conversa feita de forma virtual 

entre a querelada e Andrea, filha e irmã das querelantes. Porém, não foram 

encontradas expressões ou palavras que configurem o crime. Ainda, não foi 

observado o dolo específico necessário para a caracterização do delito. Além disso, 

as recorrentes afirmam que a querelada fez ligações telefônicas e mandou 

mensagens ofensivas às querelantes, mas tais afirmações não foram provadas.

Assim sendo, inviável a persecução penal, que, como bem 

ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça, carece de justa causa.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente 

recurso em sentido estrito, nos termos da fundamentação exposta.

Reinaldo Cintra
Relator
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