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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em Sentido 
Estrito nº 1014666-52.2015.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são 
recorrentes/querelantes MELISSA DE LIMA SILVA e GILSONETE LEITE DE 
LIMA, são querelados ISAIAS NUNES PONTES, RICHARD FREITAS 
PASSADA - MATRÍCULA PM 117.568-8 e ELAINE ANDRADE PASSADA e 
Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.Sustentou oralmente a Advogada Dra. Júlia Crespi pelas QUERELANTES 
MELISSA DE LIMA SILVA e GILSONETE LEITE DE LIMA e a Advogada Dra. 
Maria Patrícia Nansoline pela QUERELADA ELAINE ANDRADE PASSADA e 
usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça Dr. Walter Tebet Filho.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente sem voto), RICARDO 
TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.

São Paulo, 23 de novembro de 2017.

MARCOS  CORREA 

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso Em Sentido Estrito nº 1014666-52.2015.8.26.0005

Rectes/Qtes: Melissa de Lima Silva e Gilsonete Leite de Lima 

Queredos: Isaias Nunes Pontes, Richard Freitas Passada - Matrícula PM 

117.568-8 e Elaine Andrade Passada 

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: São Paulo 

Voto nº 6.611

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Crimes de 
calúnia, difamação e injúria. Interposição contra 
decisão que rejeitou a queixa-crime, por falta de justa 
causa. Ofensas irrogadas em juízo.  Aplicação do art. 
142, inc. I, do CP. A calúnia só se caracteriza com a 
imputação de fatos determinados, não bastando 
alegação genérica. Descabimento.
Recurso desprovido.

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelos 

querelantes MELISSA DE LIMA SILVA e GILSONETE LEITE DE 

LIMA contra a r. decisão de fls. 329/332, proferida pelo MM. Juiz de 

Direito da 1ª Vara Criminal do Foro Regional V  São Miguel Paulista 

da Comarca de São Paulo, Dr. Cláudio Lima Bueno de Camargo,  que 

rejeitou a queixa-crime, por falta de justa causa, com fundamento no 

artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. 

Inconformadas, recorrem as querelantes pleiteando a 

reforma da decisão alegando que estão presentes todos os requisitos 

necessários para o recebimento da queixa-crime e o prosseguimento do 

feito (fls. 365/391).
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Contrariado o recurso (fls. 395/406 e 434/437), mantida 

a decisão pelo Magistrado a quo (fls. 438), a Douta Procuradoria Geral 

de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 444/446).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de ação penal privada intentada por Melissa de 

Lima Silva e Gilsonete Leite de Lima contra Isaias Nunes Pontes, 

Elaine de Andrade Passada e Richard Freitas Passada, pela suposta 

prática dos crimes tipificados no artigo 138, c.c. artigo 141, inciso IV, 

artigo 139 e artigo 140, todos do Código Penal, no qual as querelantes 

reputam caluniadas, difamadas e injuriadas pelos querelados na petição 

protocolada pela recorrida nos autos do processo de Regulamentação de 

Visitas nº 0001269-45.2012.8.26.0005.

O D. Magistrado sentenciante, rejeitou a queixa-crime, 

diante da atipicidade da conduta e ausência de justa causa para o 

exercício da ação penal (fls. 329/332).

Pois bem.

No caso, as supostas expressões tidas como difamatórias 

e injuriosas foram proferidas unicamente em juízo, na ampla discussão 
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da causa, conforme descreve a inicial.

Assim, nos termos do artigo 142, inciso I, do Código 

Penal, não constituem injúria ou difamação punível a ofensa irrogada 

em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. É a 

chamada imunidade judiciária, que tem por finalidade justamente 

assegurar às partes e aos seus procuradores, em Juízo, a necessária 

liberdade na defesa judicial de seus interesses. 

Como bem argumentado pelo Procurador de Justiça: 

“Para a configuração dos crimes contra a honra é necessário o dolo 

específico, consistente na consciência e vontade de insultar outrem, 

quando ausente o fato é atípico. No caso, as críticas contundes estão 

integradas em discussão em ação de regulamentação de visitas, 

processo que corre em segredo de justiça; o que afasta a difamação, já 

que não houve publicidade e também não está presente o dolo 

específico, consistente na consciência e vontade de insultar outrem.” 

(fls. 445).

Nesse sentido, já se pronunciou o extinto Tribunal de 

Alçada Criminal do Estado de São Paulo:

“Crime contra a honra - Injúria ou difamação -

Descaracterização - Imunidade judiciária - Ofensas irrogadas em juízo, 

pela parte ou por seu procurador, que guardam vinculação com o 

objetivo da causa. Inteligência do art. 142, I, do CP. (...). Não 

constituem crime contra a honra as ofensas irrogadas em juízo pela 
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parte ou por seu procurador, desde que guardem iniludível vinculação 

com o objetivo da causa, uma vez que acobertada a conduta pelo 

princípio da imunidade judiciária prevista no art. 142, I, do CP” (RT 

806/560).

No tocante ao crime de calúnia, não restou configurado, 

porquanto dos fatos narrados  a mera intenção de ingressar no quarto 

hospitalar onde se encontrava o recorrido Richard - não se pode 

concluir pela tipificação do crime de tentativa de homicídio. 

Como já decidido por este Colendo Tribunal de Justiça:

“(...) CRIME CONTRA A HONRA INEXISTÊNCIA 

DE DOLO ESPECÍFICO ATIPICIDADE. Ocorrência: Sem o dolo 

específico de macular a honra alheia, torna-se atípico o fato e, portanto, 

correta a rejeição da queixa-crime. CRIME CONTRA A HONRA. 

INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. OFENSA IRROGADA EM JUÍZO, NA 

DEFESA DA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. Ocorrência: 

Como previsto no art. 142, I, do Código Penal, a ofensa irrogada em 

juízo, na discussão da causa, pela parte ou seu procurador, não constitui 

fato punível. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. AUSÊNCIA 

DE IMPUTAÇÃO DE CRIME ESPECÍFICO. ATIPICIDADE 

Ocorrência: Sem a indicação de um fato específico, definido como 

crime, a conduta é atípica. Recurso não provido. (Recurso em Sentido 

Estrito nº 0032263-18.2012.8.26.0050, Relator J. Martins; Órgão 

Julgador 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento 
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13/02/2014)

“Recurso em Sentido Estrito. Queixa-crime. Crimes 

contra a honra. Calúnia e difamação. Rejeição sob o fundamento de 

inexistência de justa causa para a instauração da competente ação penal. 

Recurso do querelante pleiteando o recebimento da inicial acusatória. 

Descabimento. Ausência de justa causa - A difamação e a calúnia só se 

caracterizam com a imputação de fatos determinados, não bastando 

alegação genérica Imunidade judiciária prevista no art. 142, inc. I, do 

CP exclui a ilicitude da difamação Manutenção da decisão de rigor 

Recurso improvido." (Recurso em Sentido Estrito nº 

0009302-81.2012.8.26.0568; Relator Salles Abreu; Órgão Julgador 11ª 

Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 30/10/2013)

Portanto, a rejeição da queixa-crime constituía, de fato, 

medida inafastável e de rigor, como bem decidiu o Juízo a quo, motivo 

pelo qual o recurso não merece provimento.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida a r. 

decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

MARCOS  CORREA 

RELATOR
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