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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0011415-41.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é 
apelante/querelante NEUZA MARIA LIMA PIRES DE GODOY, são 
apelados/querelados CARLOS AUGUSTO LOPES DE CAMPOS e GISELE 
APARECIDA FERREIRA DA SILVA.

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) e GUILHERME G. STRENGER.

São Paulo, 11 de outubro de 2017.

FREITAS FILHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0011415-41.2014.8.26.0114

Apelante/Querelante: Neuza Maria Lima Pires de Godoy 
Apdos/Qdos: Carlos Augusto Lopes de Campos e Gisele Aparecida Ferreira da 
Silva
Comarca: Campinas
Voto nº 18287

Calúnia e Difamação  Artigos 138 e 139 do Código 
Penal  Absolvição por não constituir o fato infração 
penal  Apelo da querelante  Condenação nos termos 
da denúncia - Impossibilidade  Exercício regular de 
direito  Absolvição que se impõe  Recurso de apelação 
desprovido.

Vistos.

Conforme informações contidas na peça 

exordial, a apelante NEUZA MARIA LIMA PIRES DE GODOY, 

advogada, patrocinou causas das mais diversas empresas nacionais e 

multinacionais e, especialmente, de instituições financeiras, como o 

Bradesco S/A, Santander S/A, Banco BIC S/A, entre outros, sendo sócia-

proprietária do escritório Lima Pires de Godoy Sociedade de 

Advogados, desde o ano de 1989.

Consta que o apelado CARLOS 

AUGUSTO LOPES DE CAMPOS desempenhou funções de estagiário 

no Banco Santander S/A, entre os anos de 2002 e 2004, sendo 

posteriormente contratado no ano de 2004 para exercer novas funções 

de “assistente administrativo”, onde passou em seguida ao cargo de 
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assistente de serviços jurídicos no ano de 2007, desempenhando tal 

função até o ano de 2012, quando teve seu contrato de trabalho 

rescindido.

Alega que, durante tal período, o 

recorrido atuou por diversas vezes como preposto do Banco Santander 

S/A, sendo, algumas delas, ações trabalhistas patrocinadas pela própria 

recorrente. 

Em relação à apelada GISELLE 

APARECIDA FERREIRA DA SILVA, informa que esta atuou em 

várias oportunidades na qualidade de preposta da mesma instituição 

bancária, em diversas ações trabalhistas. Diz que após seu desligamento 

da instituição, a recorrida, como advogada devidamente inscrita nos 

quadros da OAB/SP, patrocina reclamantes em aproximadamente 60 

(sessenta) ações trabalhistas em desfavor da referida instituição bancária 

que então trabalhou, movendo ela própria, ação trabalhista em face da 

mesma empresa, em trâmite na 08ª Vara do Trabalho de Campinas, sob 

o nº 0001617-42.2012.5.15.0095.

Aduz que ambos os recorridos disseram 

durante a instrução de um processo que a apelante teria os ameaçado e 

coagido a mentir nos processos em que atuavam na condição de 

prepostos, de modo a ocultar as irregularidades praticadas pelo Banco. 

Em sentença proferida pelo Juízo da 03ª 
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Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, os recorridos foram 

absolvidos da imputação de ter infringido os artigos 138 e 139, ambos 

do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal. 

Inconformada, apela NEUZA MARIA 

LIMA PIRES DE GODOY, pleiteando, em síntese, a condenação dos 

apelados nos termos da peça exordial (fls. 978/1.014). 

Bem processado o recurso, com a 

apresentação de contrarrazões (fls. 1.041/1.103), o Promotor de Justiça 

que acompanhou o feito ofereceu manifestação no sentido da 

improcedência da ação (fls. 1.128/1.131), assim como a douta 

Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso 

(fls. 1.136/1.144).        

É o relatório.

O apelo não merece provimento.

Apurou-se nos autos que os fatos 

tiveram início nos autos de uma “ação trabalhista” promovida pelo 

apelado Carlos Augusto em face do Banco Santander S/A. Ocorre que, 

durante a instrução processual da referida ação, a recorrida Giselle 

Aparecida, quando ouvida como testemunha arrolada por Carlos 

Augusto, excedeu-se de forma totalmente injustificada, afirmando 
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inverdades a respeito da conduta profissional da apelante enquanto 

patrona de ações trabalhistas promovidas em face do Banco Santander 

S/A. 

De acordo com o relato na inicial 

trabalhista apresentada pelo recorrido nos autos do processo nº 

0000229-79.2013.5.15.0092, em trâmite perante a 05ª Vara do Trabalho 

de Campinas (ação trabalhista por ele movida em face do Banco 

Santander S/A), sua dispensa teria sido motivada pelo 

descontentamento de seus superiores com o teor de seus depoimentos 

prestados nos autos do processo nº 1609.2011.094.15.99.5, em trâmite 

perante a 07ª Vara do Trabalho de Campinas, e nos autos do processo nº 

0000800-05.2012.5.15.0131, em trâmite perante a 12ª Vara do Trabalho 

de Campinas. 

Em ambos os casos, o apelado atuara 

como testemunha dos reclamantes, todos ex-prepostos da referida 

instituição financeira e não como preposto do banco onde trabalhara. 

A apelante alega que nas declarações 

iniciais do recorrido naquela ação, este afirmou inverdades a respeito da 

conduta praticada por ela, atribuindo-lhe conduta tipificada no artigo 

334 do Código Penal, asseverando que ela o coagia a mentir em juízo. 

Diz, também, que o apelado afirmou que, após aquela audiência, teria 

passado a receber recados do escritório que é sócia-diretora no sentido 

que seria desligado, pois “deixara muita gente com raiva”. Ainda, alega 
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que o recorrido teria falado em audiência realizada no dia 14 de outubro 

de 2013, que teria recebido instrução da recorrente para mentir.

Informa que a apelada Giselle, antes 

preposta do Banco Santander S/A, foi arrolada como testemunha de 

Carlos Augusto, nos mesmos autos e na mesma audiência. 

Contudo, em ação promovida pela 

recorrida em face do Banco Santander, esta pleiteou os mesmo direitos 

que seu colega, ora apelado. Ao prestar seu depoimento judicial nos 

autos do referido processo trabalhista, a recorrida atribuiu também à 

apelante fatos extremamente desonrosos e graves, que feriram de forma 

incalculável a sua honra objetiva e subjetiva, ao declarar que a 

recorrente teria instruído e coagido o apelado Carlos Augusto e ela 

própria a mentirem nas oportunidades em que atuaram como prepostos 

do Banco Santander S/A. 

Alega que em razão de tais declarações, 

recebeu um e-mail constrangedor do departamento jurídico do Banco 

Santander S/A, solicitando que justificasse o ocorrido na audiência. 

Inequívoca a solução absolutória.

Em que pese a existência dos fatos vir 

demonstrada pelos documentos acostados aos autos, não há prova do 

dolo na conduta dos recorridos.
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A apelante NEUZA MARIA LIMA 

PIRES DE GODOY relatou ter um escritório de advocacia que presta 

serviços ao Banco Santander desde 2003, sendo os apelados prepostos 

que atuavam em grande parte das audiências trabalhistas realizadas em 

Campinas e região. Afirmou terem os recorridos, numa audiência 

realizada em processo trabalhista movida por uma ex-preposta do banco 

em que foram ouvidos como testemunhas, afirmado que ela teria 

determinado, de forma agressiva, que mentissem em Juízo, e, caso não 

o fizessem, seriam demitidos. Disse que seu escritório não trabalha 

dessa forma, sendo uma surpresa para ela as alegações feitas pelos 

apelados, pois jamais orientou testemunha a mentir. Asseverou que 

prepostos representam a empresa nas audiências trabalhistas, por isso 

devem dizer a tese da defesa sob pena de confissão. Por isso, como 

advogada, orientava os prepostos a confirmarem a tese defensiva por 

que são parte no processo. Contudo, em relação às testemunhas, estas 

têm compromisso de dizer a verdade. Contou ter acompanhado 

pessoalmente a audiência em que os recorridos foram testemunhas por 

se tratar de um caso importante, já que a reclamante era uma ex-

preposta da empresa, que detém informações confidenciais das rotinas 

do banco. Afirmou nunca ter recebido nenhum relatório negativo dos 

prepostos e que seu escritório sempre foi bem avaliado pelo banco. 

Disse, ainda, que o caso repercutiu de forma negativa em sua vida 

profissional. 

O recorrido CARLOS AUGUSTO 
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LOPES DE CAMPOS narrou ter sido arrolado como testemunha do 

Banco Santander em uma audiência trabalhista, cuja ação era movida 

por uma ex-funcionária. Afirmou que, antes da audiência, a recorrente 

lhe disse, junto com a testemunha Ana, que era para eles responderem 

os fatos de acordo com a orientação de favorecer o Banco. Aduziu que 

fizeram questionamentos e a conversa tomou outro rumo, razão pela 

qual a apelante ficou alterada, dizendo que, se não respondessem como 

o combinado, perderiam o emprego e morreriam de fome, pois tudo o 

que tinham era devido ao Banco Santander. Afirmou ter se sentido 

constrangido e ameaçado por ter que dizer algo que não era verdadeiro, 

com medo de perder o emprego. Asseverou que posteriormente à 

prolação da sentença do referido caso, a testemunha Ana foi desligada 

do Banco. Contou que depois foi intimado como testemunha de outra 

ação trabalhista e, após a sentença, também foi desligado do Banco.

A apelada GISELLE APARECIDA 

FERREIRA DA SILVA declarou ser ex-funcionária do Banco 

Santander. Afirmou, em suma, que foi escalada como preposta do 

Banco em uma ação trabalhista movida por uma ex-funcionária. Aduziu 

que, antes da audiência, a recorrente começou a se exaltar, querendo 

impor as respostas que deviam ser ditas ao Juiz pelos funcionários 

arrolados como testemunhas. Asseverou que, no intuito de mudar a 

versão das testemunhas, em favorecimento ao Banco, a recorrente disse 

que os funcionários dependiam do emprego e iriam passar fome se não 

depusessem a favor do Banco. Declarou que, na audiência, quando 

questionada pelo Juiz trabalhista de forma objetiva se a apelante havia 
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tentado coagir as testemunhas, respondeu que presenciou o momento 

em que ela tentou coagi-los. Disse, ainda, que Carlos e Ana contaram 

que estavam com medo, pois haviam sidos coagidos a mudar o 

depoimento, porém iriam dizer a verdade.

A testemunha ANTONIO 

FERNANDES NETO, arrolado pela recorrente, relatou ter sido o 

advogado da parte adversa em diversas ações contra o Banco Santander. 

Disse que a apelante raramente ia às audiências, mas compareceu na 

audiência em que os recorridos foram testemunhas, tendo se encontrado 

com ela na sala de audiência. Disse que, no dia em questão, não a viu 

conversando com eles. Afirmou que ficou na sala de espera juntamente 

com a recorrente, mas não a presenciou sendo agressiva ou ameaçadora 

com os apelados. Disse não ter acompanhado as conversas da apelante 

na sala de espera naquele dia.

A testemunha MARCOS 

BERNARDELLI, arrolado pela recorrente, narrou apenas e tão somente 

não ter conhecimento de que esta tenha induzido as testemunhas a 

mentir, ficando surpreso com a acusação dos recorridos.

A testemunha JOÃO ANTONIO 

CREMASCO, arrolado pela apelante, declarou conhecê-la há 30 anos e 

nunca a viu induzir testemunhas a mentir em audiência. Disse ter ficado 

sabendo da notícia de que ela teria pressionado testemunhas a mentir e 

que tal fato se espalhou entre os advogados atuantes na Justiça do 
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Trabalho.

A testemunha KARINA GONZAGA, 

arrolada pela recorrente, relatou conhecê-la desde 1999 e acredita que 

ela não tenha instruído testemunhas a mentir em audiência. Disse que a 

apelante apenas compareceu na audiência em questão para tentar um 

acordo com a reclamante. Contou que, no dia dos fatos, estava na sala 

de espera com as testemunhas do Banco e não da outra parte. Disse que 

a recorrida Gisele não participou de nenhuma conversa com eles e nem 

se encontrava perto.

A testemunha MATHEUS SANTOS, 

arrolada pela apelante, em suma, narrou e já ter sido preposto e 

testemunha em audiências do Banco Santander S/A. Contou não ter 

conhecimento de que a recorrente tenha coagido alguma testemunha a 

mentir em Juízo. 

A testemunha CAROLINA SERRA, 

arrolada pela recorrente, em síntese, declarou ter trabalhado com a 

apelante por dois anos e meio, na equipe do Banco Santander. Afirmou 

que é comum os prepostos conversarem com testemunhas antes das 

audiências. Disse que a recorrente somente participava de grandes ações 

e que teria comparecido na audiência em questão para tentar um acordo. 

Por fim, disse não ter conhecimento se a apelante pedia para as 

testemunhas mentirem em seus depoimentos.
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A testemunha ANA LÚCIA CUNHA, 

arrolada pelos recorridos, relatou trabalhar com a apelada Giselle. 

Afirmou que estava presente no dia dos fatos, pois seria ouvida como 

testemunha do banco. Disse que a recorrente veio conversar quando 

estava junto de Carlos, pois eles eram testemunhas e tinham que falar 

em defesa do banco. Atestou ter a apelante dito os seguintes dizeres de 

maneira exaltada “veja bem o que vocês vão falar aí dentro, porque 

vocês têm que falar em favor do Banco. Vocês não podem falar o que 

está aqui no roteiro”, fala esta presenciada pela Dra. Karina, outra 

advogada. Contou que tal roteiro era enviado pela gestora para 

preencherem e entregue à advogada antes da audiência, com 

observações do que podia e o que não podia ser dito. Aduziu, ainda, ter 

a recorrente dito que eles deviam tudo ao banco e não poderiam dar 

depoimento que desfavorecia a defesa. Declarou que foi desligada do 

Banco Santander S/A após a publicação da sentença do caso que foi 

testemunha.

A testemunha THATIANE ANICETTI, 

arrolada pelos recorridos, narrou que foi testemunha da reclamante na 

ação em que os apelados participaram, mas não escutou nada a respeito 

do ocorrido.

A testemunha GABRIELA SPÍNOLA, 

arrolada pelos recorridos, nada soube dizer sobre os fatos.

A testemunha PATRICIA 
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CARVALHO, arrolada pelos apelados declarou que não estar presente 

no dia dos fatos, mas ouviu comentários de que Ana Lúcia estava lá 

para dizer a verdade e que se falasse seria repreendida pelo Banco. 

Declarou, ainda, ter ficado sabendo que o recorrido Carlos também 

havia dito que tinha sido pressionado a depor na linha da defesa do 

Banco.

A testemunha LETÍCIA OLIVEIRA, 

arrolada pelos recorridos, relatou que atuava como preposta para o 

Banco Santander, sendo que as orientações dadas eram para seguir a 

linha da defesa no Banco, no depoimento judicial. Asseverou que, se 

em audiência o depoimento fosse divergente, o departamento jurídico 

do Banco já cobrava explicações. Disse que, após ser desligada do 

Banco, moveu uma ação trabalhista. Informou que no dia da audiência, 

estavam a Ana Lúcia e o apelado Carlos Augusto, que haviam sido 

arrolados como testemunhas, nervosos e indignados, pois estavam 

sendo pressionados a não dizerem a verdade, porque seus empregos 

estavam em jogo. Afirmou que ambos lhe disseram que a recorrente 

havia lhes dito que deviam tudo o que tinham ao banco e que eles 

poderiam perder o emprego. Contou que na sequência Ana foi desligada 

do banco e Carlos, desligado posteriormente.

Nota-se que as testemunhas arroladas 

pela recorrente não souberam dizer nada a respeito dos fatos de forma 

precisa e segura, sendo que se limitaram a dizer que não tinham 

conhecimento a respeito da suposta prática da apelante em coagir 
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testemunhas e prepostos.

Outrossim, os depoimentos dos 

recorridos foram no sentido de que a recorrente teria os coagido a 

deporem a favor do Banco, sob pena de perderem seus empregos, o que 

de fato ocorreu, uma vez que ambos os apelados foram demitidos após a 

audiência realizada na Justiça do Trabalho.

Com efeito, os crimes contra a honra 

exigem, além do dolo genérico, o elemento subjetivo especial do tipo 

consubstanciado no propósito de ofender e denegrir a honra da vítima. 

Os fatos narrados a respeito da conduta 

da recorrente, com o propósito de informar possíveis irregularidades, 

sem a intenção de ofender, caracteriza o animus narrandi e afasta o tipo 

subjetivo nos crimes contra a honra.

Ressalte-se que tais fundamentos não 

abrangem apenas a figura do advogado, estendendo-se também às 

testemunhas e partes quando buscam garantir a sua defesa em processo 

judicial, atuando, assim, com animus defendendi, o que se aplica aos 

apelados no ambiente em que os fatos se deram.

Não se vislumbra nos autos que nenhum 

dos recorridos tenha agido com o dolo específico da prática dos delitos 

que lhes é imputado, senão com o intuito de narrarem os fatos em Juízo.
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Ora, aquele que busca, em Juízo, a tutela 

de um direito, deve narrar o fato que entende caracterizador da causa de 

pedir de seu pedido, de modo a permitir a apreciação do Poder 

Judiciário acerca daquele alegado direito. 

Não se pode considerar a prática de um 

ato judicial, no âmbito do exercício do direito de ação (direito, aliás, 

que decorre do primado constitucional da inafastabilidade da 

jurisdição), como medida violadora à honra de alguém.

Apenas a título de registro, observo que, 

para a configuração do crime de calúnia, é preciso que o sujeito ativo 

tenha feito expressa menção a fato determinado e específico, definido 

como crime. 

Nesse sentido, “O delito de calúnia somente 

se caracteriza quando se imputa falsamente a alguém a prática de um fato definido 

como crime, sendo indispensável a ciência de que essa imputação é falsa, 

inocorrendo a infração de o acusado possui certeza ou fundada suspeita de que seu 

relato, porventura ofensivo à honra de outrem, corresponde à verdade” 

(RJDTACRIM 36/128). No mesmo sentido: TACRSP: JTACRIM 

29/317.

Em conclusão, verifica-se, sem 

necessidade de maior revolvimento probatório, que os apelados 

exerceram apenas seus direitos de ação, atuando, assim, com mero 
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animus narrandi. 

No sentido do exposto, já se decidiu 

que, “para a configuração dos delitos contra a honra, não basta que as palavras 

sejam aptas a ofender, é imprescindível que sejam proferidas com tal fim, sendo 

certo que não age dolosamente quem é impelido pela vontade de relatar as 

irregularidades que supõe existentes” (RJDTACRIM 25/406).

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' (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 extrai dos presentes autos é 

que os apelados se limitaram a descrever os fatos, conduta esta que não 

constitui crime. O fato dos recorridos exercerem seus direitos como 

testemunhas e também interporem ação trabalhista contra a instituição 

bancária em que eram prepostos, narrando a conduta da recorrente, não 
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pode ser considerado crime contra a honra. 

Observe-se, pois, que, se o direito dos 

recorridos 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. 

De tudo isso, porque não evidenciado 

nos autos o animus caluniandi ou o animus difamandi dos apelados, os 

crimes narrados na denúncia não restaram configurados.

Dessa forma, descaracterizada está a 

tipicidade penal das condutas imputadas aos recorridos, em razão da 

ausência dos elementos previstos na figura típica descrita em sede legal.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO 

PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a r. sentença recorrida por seus 

próprios e jurídicos fundamentos.  

Aguinaldo de FREITAS FILHO

Relator
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