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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0013319-80.2013.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é 

apelante/apelado/querelante LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR, é 

apelado/apelante/querelado JOSÉ CARLOS OLIVEIRA.

ACORDAM, em 11ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento 

ao recurso do querelante, somente para aumentar a pena para quatro meses de 

detenção e treze dias-multa, substituída a privativa de liberdade na forma 

explicitada. Transitado o prazo para embargos, expeça-se, em primeiro grau, 

guia de recolhimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 

este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

NEWTON NEVES (Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E FÁBIO GOUVÊA.

São Paulo, 29 de setembro de 2017.

FRANCISCO BRUNO

RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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Apelação n.° 0013319-80.2013.8.26.0066 - Barretos

Apelante/querelante: Luiz Manuel Gomes Júnior

Apelante/querelado: José Carlos Oliveira 

Apelados: os mesmos

Relator: Des. Francisco Bruno

Voto n.° 26.201

Apelação. Queixa criminal. Calúnia e difamação. 
Querelado condenado pelo segundo delito, absolvido 
pelo primeiro. Sentença correta nesse aspecto. Calúnia 
que, ressalvado o entendimento de que se caracterizara, 
já foi objeto de decisão absolutória em segundo grau, 
em processo anterior, pelo Colendo Colégio Criminal 
de Barretos. Pena, entretanto, a merecer reparo, ante a 
intensa culpabilidade do querelado. Recurso provido 
em parte.

Ao relatório da r. sentença (fls. 226 e ss.), acrescento que 

Luiz Manuel Gomes Júnior moveu queixa criminal contra José Carlos 

Oliveira, acusando-o de infringir os arts. 138, caput, e 139 do Código 

Penal; acabou condenado a três meses de detenção, regime aberto, e dez 

dias-multa, no mínimo, pela infração, e absolvido, por falta de provas, 

quanto à calúnia. A privativa de liberdade foi substituída por prestação 

pecuniária de R$1.000,00.

Apelaram ambos. O querelante (fls. 235 e ss.) requer a 

procedência quanto à calúnia e aumento da pena aplicada; o querelado 

(fls. 327 e ss.) afirma não ter agido com dolo, sendo justificadas as 

condutas que teve; insurge-se ainda contra o valor da prestação 

pecuniária.

Respondidos os recursos (fls. 302 e ss., 337 e ss.) e emitido 

os respectivos pareceres do digno Promotor de Justiça (fls. 313 e ss., 342 
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e ss.), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial 

provimento do recurso do querelante, porque caracterizada a difamação, 

improvido o do querelado (fls. 350 e ss.).

É o relatório.

Embora seja de ressaltar a combatividade do digno Defensor 

do querelado, não me parece haver dúvida razoável do dolo de difamar 

(os fatos, em si, são incontroversos). Que ele tivesse se dirigido ao 

Conselho Nacional de Justiça por mera ignorância, vá lá; qual, porém, a 

justificativa para imputar fatos graves e de forma alguma comprovados 

contra o querelante para pessoas que, conquanto respeitáveis e 

importantes nos seus respectivos campos de atuação (Fernando da 

Fonseca Gajardoni, magistrado, e Fernando Galletti de Queiroz, industrial), 

nada podiam fazer de concreto para coibir e punir as imputações feitas ao 

querelante, se elas estivessem comprovadas?

Na verdade, e com todo o respeito, as justificativas 

apresentadas pelo querelado nas razões de apelação (fls. 327 e ss.; 

especificamente, fls. 328 e ss.) mostra que, na verdade, ele desejava 

apenas fazer com que a repercussão fosse a maior possível. Por exemplo, 

diz que Fernando Gajardoni “escreveu um livro sobre improbidade 

administrativa” e, portanto, desejava “alertá-lo” de algo que talvez não 

soubesse (fls. 328 e 329). Quanto a Fernando de Queiroz, o grupo 

industrial que preside é importante para Barretos e, portanto, tinha de 

“tomar conhecimento de quem está sendo contratado para lhes prestar 

serviços de natureza jurídica” (fls. 329).

Inegável, portanto, o dolo de imputar ao querelante, da 

forma mais eficiente possível, fatos ofensivos à sua reputação.

Quanto à calúnia, a meu ver teria razão o douto Procurador 

de Justiça  com efeito, houve acusação específica da prática do crime 

previsto no art. 305 do Código Penal. Porém, a condenação é impossível 
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porque esse fato já foi submetido ao Poder Judiciário, que, inclusive em 

segunda instância, considerou não ter existido dolo na conduta (fls. 307 e 

ss.; acórdão da Turma Criminal do Colégio Recursal de Barretos, proferido 

em 2016).

A condenação, portanto, iria contra a coisa julgada.

Resta a análise da pena. E, meu ver, com todo o respeito 

pelo digno sentenciante e pelo Ministério Público de ambas as instâncias, 

realmente a pena merece reparo. 

É certo que o apelante não pode ser considerado reincidente, 

e, na verdade, nem sequer se pode afirmar ter ele maus antecedentes. 

Porém, não resta dúvida quanto ao alto grau de sua culpabilidade: afinal, 

sua persistência nas acusações infundadas (e, juridicamente, não há 

dúvida alguma de que o são) chega às raias do absurdo. E, como se viu, 

procura fazê-las de forma a obter a maior repercussão possível.

Porém, é claro que a pena não há de ser no máximo. (Anoto 

que a preocupação do querelante, com a prescrição, neste caso não se 

justifica: recebida a denúncia em 11 de maio de 2015  fls. 112  e 

publicada a r. sentença em 18 de dezembro de 2015  fls. 230 , com a 

publicação deste acórdão ainda neste ano de 2017 não haverá extinção da 

punibilidade, dada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, 

no tocante à exequibilidade imediata da condenação em segundo grau.)

Assim, aumento a pena de um terço, ficando ela em quatro 

meses de detenção e treze dias-multa, no mínimo. Fica mantida a 

prestação pecuniária em substituição à privativa de liberdade; porém, 

dada a correção da pena, fixo-a em R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso 

do querelante, somente para aumentar a pena para quatro meses de 

detenção e treze dias-multa, substituída a privativa de liberdade na forma 

acima.
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Transitado o prazo para embargos, expeça-se, em primeiro 

grau, guia de recolhimento.

FRANCISCO BRUNO
Relator
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