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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido 
Estrito nº 0004844-27.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são 
recorrentes/querelantes SONIA REGINA ROZEIRA e LÓGICA SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA EIRELI, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO e Querelado AMARO PEREIRA DA SILVA FILHO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
IVAN SARTORI (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E EUVALDO 
CHAIB.

São Paulo, 14 de novembro de 2017.

IVANA DAVID

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso Em Sentido Estrito nº 0004844-27.2016.8.26.0068

Rectes/Qtes: Sonia Regina Rozeira e Lógica Segurança e Vigilância Eireli 
Querelado: Amaro Pereira da Silva Filho 
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barueri
Voto nº 11230

EMENTA: CRIMES CONTRA A HONRA  RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO  INTERPOSIÇÃO CONTRA 
DECISÃO QUE, DIANTE DE QUEIXA IMPUTANDO AO 
ACUSADO OS CRIMES DE CALÚNIA INJÚRIA E 
DIFAMAÇÃO, RECEBE PARCIALMENTE A INICIAL 
PARA CORRIGIR A CAPITULAÇÃO JURÍDICA E 
EXCLUIR QUERELANTE DO PÓLO ATIVO  
ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR ALEGADA AUSÊNCIA 
DE MOTIVAÇÃO  E PEDIDO DE REFORMA DO 
DECISUM
NULIDADE INOCORRIDA  DECISÃO QUE, EMBORA 
SUCINTA, APRESENTOU MOTIVAÇÃO BASTANTE, 
EXPOSTAS AS RAZÕES DE MANEIRA CLARA E 
CONCATENADA, A SATISFAZER ASSIM A EXIGÊNCIA 
CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX, DA CF)  PRELIMINAR 
AFASTADA.
CABIMENTO   PETIÇÃO INICIAL QUE PREENCHE OS 
REQUISITOS LEGAIS (ART. 41 DO CPP), ARRIMANDO-
SE EM INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO TRAZIDAS 
PELA VÍTIMAS DOS ALEGADOS DELITOS  
NARRATIVA FÁTICA COERENTE, DESCRITA A 
CONDUTA DO QUERELADO PARA TIPIFICÁ-LA, 
POSSIBILITADO O EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
DEFESA  ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS E 
NÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA ENTÃO 
CONFERIDA, RECOMENDÁVEL QUE EVENTUAL 
DESCLASSIFICAÇÃO OU MUDANÇA NA 
CAPITULAÇÃO LEGAL SE PROCEDA DEPOIS DA 
INSTRUÇÃO  PRECEDENTES  DECISÃO 
REFORMADA, DETERMINANDO-SE O RECEBIMENTO 
DA DENÚNCIA  RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 
PROVIDO.

Cuida-se de recurso em sentido estrito, interposto por 

LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI e SÔNIA REGINA 

ROZEIRA com fundamento no artigo 581, inciso I, do Código de Processo 

Penal, contra a decisão (fl. 55) que conferiu nova definição jurídica aos fatos 
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e recebeu em parte a queixa-crime oferecida em desfavor de AMARO 

PEREIRA DA SILVA FILHO dando-o como incurso nos artigos 138, 139 e 

140, do Código Penal, vale dizer, pela alegada prática dos delitos de calúnia, 

difamação e injúria.

Preliminarmente, as recorrentes sustentam a nulidade do 

decisum por conta de ausência de motivação válida. No mérito, afirmam em 

resumo que ao imputar-lhes os crimes capitulados nos artigos 288, 203 e 

132, 203 e 288 do Código Penal, o querelado estaria praticando, em tese, o 

crime de calúnia, bem como que ao imputar à pessoa jurídica fatos e 

procedimentos desairosos, cometeria ele o delito de difamação previsto no 

artigo 139 do Código Penal. Nessa conformidade, postula a reforma do 

decisum para determinar-se o recebimento da queixa nos seus exatos termos 

(fls. 1/18).

Contrariado o recurso (fls. 39/45) e observada a manutenção 

do decisum impugnado (fl. 56), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de 

Justiça pelo provimento (fls. 63/65) vindo os autos conclusos a esta Relatora 

em 3 de julho de 2017. 

É o relatório.

Cumpre de início afastar a nulidade arguida, porquanto 

embora concisa, a decisão ora recorrida apresentou motivação, sendo 

expostas pelo MM Juiz, de maneira clara e concatenada, as suas razões, 

possibilitando inclusive o manejo do presente recurso, tudo a satisfazer assim 

a exigência constitucional (art. 93, IX, da CF).

Ademais, não se tinha como imprescindível que o decisum 
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fosse extensa ou detalhadamente fundamentado, até porque decisão sucinta é 

sim decisão motivada, não se confundindo a exposição breve de motivos 

com a ausência de motivação do ato ensejadora de nulidade (AgReg no HC 

nº 133.244/SP, rel. Min. Celso de Mello, j. em 15.3.2016; AgReg no AI nº 

816.457/MT, rel. Minª Ellen Gracie, j. em 14.12.2010).

No mais, preservado o respeito aos entendimentos em sentido 

contrário, a irresignação merece acolhida.

Como se vê destes autos digitais, consignou-se na petição 

inicial, em resumo, que em abril de 2016, o querelado, no exercício das 

funções de representante do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de 

Segurança e Vigilância de Barueri, teria afirmado, expressamente, que 

“Centurion, Cop Seg e Lógica, é formação de quadrilha, é 

formação de quadrilha, porque uma empresa de segurança, 

uma, só uma, só uma, que lesa o trabalhador, que não tem 

responsabilidade com o trabalhador, que põe a vida do 

trabalhador em risco, onde não fornece o equipamento de 

segurança, onde não fornece o revolver com segurança, com 

a condições técnicas de uso, pra com que o trabalhador faça 

a defesa dele e do usuário e do bancário, e quando se junta 

três empresas pra lesar o trabalhador doutor. É formação de 

quadrilha, é crime. Esses caras não são empresário, tinha 

que tá é na cadeia, porque eles tão pondo vigilante em risco, 

ele tão pondo eu e vocês em risco, ele tá colocando a nossa 

vida em risco, a vida do pai de família em risco. Se juntou 
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três empresas, como se não bastasse uma e nós demos o 

retorno, nós demos uma resposta com a paralisação, pena 

que não foi o estado inteiro, porque tinha que parar o estado 

inteiro, porque o vigilante que tava sofrendo aqui, tá 

sofrendo no estado, tá sofrendo no estado. Nós, eu fiz um 

levantamento, senhores, Centurion, Cop Seg e Lógica, só de 

processo trabalhista mil oitocentos e setenta e três. Aí você 

pega uma empresa com número infa de trabalhador, que 

junta representa em cinquenta por cento de ações 

trabalhistas, opa, alguma coisa tem de errado. Ela tá usando, 

até a Justiça do Trabalho em benefício próprio, como que 

fala o termo Jurídico, tá induzindo a justiça ao erro. Por 

quê? Ela não manda o trabalhador embora, não paga os 

direitos. Aí ela falava, procura seus direitos, você vai buscar 

seu direito, chega lá o advogado, você já tá passando fome, 

porque hoje o vigilante tá passando fome, certo? Na expre... 

com licença a expressão, tá passando dificuldade. Aí ele 

entra com o processo, pra o advogado ganhar mais trinta por 

cento, mais vinte por cento, e o seu dinheiro, como é que fica, 

a única resposta que nós temos que dar pra essa empresa é a 

mobilização, é a greve, lamentavelmente, pra empresa 

picareta, empresa de segurança que não presta, empresa de 

segurança que põe o vigilante a vida dele em risco, não só a 

vida dele em risco, porque quando a empresa assume doutor, 

o risco de por um vigilantes com o colete sem condições de 

uso, esse cara não tá prejudicando só a vida de uma pessoa, 
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ele tá prejudicando a vida da família dele”.

E assim o fazendo, teria ele proferido ofensas à honra e à 

dignidade das pessoas física e jurídica recorrentes, difamando-as e atribuindo-

lhes a prática de crimes de formação de quadrilha e periclitação da vida ou 

saúde de outrem, tudo sendo registrado em Ata Notarial lavrada pelo 26º 

Tabelionato de Notas da Capital, além de gravado em vídeo que se encontra 

disponível para acesso pela 'internet', no endereço eletrônico denominado 

“You Tube” (https://www.youtube.com/watch?^v=nprFfipOQza), sob o título 

“Conheça algumas empresas que lesam o trabalhador” (v. fls. 1/7).

Não obstante, à oportunidade da audiência de conciliação, 

entendeu o MM Juiz que os fatos deveriam ser capitulados tão somente no 

artigo 140 do Código Penal, excluindo ainda a pessoa jurídica (Lógica Eireli) 

da relação processual para receber em parte a queixa (v. fl. 80 dos autos 

principais).

Inicialmente, cumpre observar que a queixa  ou a denúncia  

deve preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 

contendo “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, 

a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-

lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

In casu, arrimou-se a petição inicial nas informações e 

documentos trazidas pela vítimas dos alegados delitos, apresentando-se uma 

narrativa fática coerente e apontando-se o acusado individualmente para 

descrever a sua conduta e tipificá-la, apresentando por fim um rol de pessoas 

a serem ouvidas na instrução, tudo a possibilitar o exercício do direito de 

https://www.youtube.com/watch?^v=nprFfipOQza
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defesa.

E atendidas as condições acima, verifica-se, também, não ser 

caso de inépcia, presentes ao menos em princípio as condições da ação penal 

como a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade. 

Destarte, em face de elementos indiciários de autoria e 

materialidade se impunha o recebimento da inicial, até porque se defendendo 

o acusado dos fatos e não da classificação jurídica então conferida, 

recomendável que eventual desclassificação ou mudança na capitulação legal 

 aqui resultante de análise e valoração dos desígnios do agente  se proceda 

depois da instrução, à exceção das hipóteses em que a qualificação jurídica 

do crime imputado possa repercutir na definição da competência.

E decisões há nesse sentido (HC nº 258.581/RS, rel. Min. 

Ribeiro Dantas, j. em 18.2.2016; RHC nº 67.595/SP, rel. Min. Reynaldo 

Soares Fonseca, j. em 23.2.2016), inclusive desta e. Corte Estadual de Justiça 

(Rec. Sentido estrito nº 0000116-54.2015.8.26.0592, rel. Guilherme Nucci, j. 

em 6.12.2016), por isso que assiste razão às recorrentes.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO para reformar a decisão de 1º grau, receber a queixa-

crime e determinar o prosseguimento do processo, nos termos previstos no 

Código de Processo Penal.

IVANA DAVID

 Relatora
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