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Vistos etc... 
 
 
 

ERALDO MORAIS DE MACEDO, já qualificado nos autos, ofereceu 

queixa-crime contra WILSON BARBOSA LOPES, também devidamente qualificado, 

imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal. 

 

As propostas de reconciliação, composição e transação penal restaram 

infrutíferas, devido a recusa do acusado, não obtendo êxito a proposta de suspensão condicional 

do processo. 

 
Dispensado o relatório, nos termos do parágrafo terceiro do art. 81 da Lei 

9.099/95. Autos conclusos para sentença, passo a decidir. 



 

 

 
FUNDAMENTAÇÃO: 
 

A priori, é necessário distinguir os tipos penais em foco, referentes ao caput dos 

artigos 139 e 140 do Código Penal: 

 
Difamação 

Art.139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 
Pena- detenção, de três meses a um ano, e multa 
 
Injúria 
Art.140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 
Pena- detenção, de um a seis meses ou multa”. 

 
Visam os citados dispositivos legais tutelar a integridade moral da pessoa, 

guardando-lhe sua honra, objetiva ou subjetiva. 

 
A distinção entre injúria e difamação, consiste em que esta exige a imputação 

de um fato desonroso preciso e determinado, em oposição àquela, em que basta uma frase 

genérica conceito depreciativo desde que abale a honra da vítima. 

 

Conforme consta dos autos,  após as eleições de 2013, que alçaram o 

querelante a membro da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal 

do RN (SINTRAJURN/RN) em 16/11/2010, o querelado, que fazia parte da anterior gestão, e 

que foi candidato derrotado no referido pleito teria passado a proferir através de periódico 

impresso e transmitido por correio eletrônico aos sindicalizados, exceto à direção do sindicato, 

expressões como “Eraldo é um aborto sindical que surgiu no ventre da chapa 1. É um 

indivíduo frio e burocrático semelhante aos ministros de Stalin.”, bem como atribuindo a ele e 

aos membros da diretoria “manobras fraudulentas para obtenção de vantagem pessoal”, “atos 

desonestos”, recebimentos de recursos ilícitos”. A peça acusatória narra ainda que o querelante 

só teria tomado ciência das ofensas em maio de 2015, ocasião em que lhe teriam sido 

repassados esses e-mails e informações.  

 

Em sede de alegações finais o querelante requereu a condenação do acusado 

nos termos da queixa-crime. Já o Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, opinou pela 

procedência da peça acusatória e consequente condenação. A defesa, por sua vez, levantou 

diversas preliminares, pugnando, no mérito pela absolvição do querelado. 



 

 

 
PRELIMINARES 
 

Inicialmente, antes de analisar o conjunto probatório, ou analisar o mérito da 

causa, faz-se mister deliberar acerca das questões preliminares suscitadas pela defesa. 

 
I. DECADÊNCIA 

 
Pugna a defesa para que seja reconhecida a decadência em razão de falha na 

procuração em razão de esta não fazer menção ao fato criminoso, desatendendo aos requisitos 

do art. 44 do Código de Processo Penal. 

 

Essa argumentação, entretanto, não se sustenta. A própria redação do referido 

dispositivo legal fala apenas na menção e não na descrição do delito. Aliás, a menção ao crime, 

ou apenas a sua tipificação bastam para validar a procuração específica para propor a 

queixa-crime, entendimento este pacificado tanto na doutrina, conforme já asseverado pelo 

professor Guilherme Nucci “Basta a menção ao delito ao qual se refere, prescindindo de fiel e 

detalhada descrição da imputação” 1. Esse entendimento encontra eco na Jurisprudência, mansa 

e pacífica: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO 

PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA. 

PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA MENÇÃO FATO CRIMINOSO. 

INOCORRÊNCIA. 1. É desnecessária à validade do processo da 

ação penal privada a descrição pormenorizada do fato criminoso 

na procuração outorgada pelo querelante a seu advogado. 2. 

Recurso improvido (STJ - RHC: 12953 SP 2002/0069810-0, 

Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de 

Julgamento: 16/12/2004, T6 - SEXTA TURMA, Data de 

Publicação:  --> DJe 04/08/2008, --> DJe 04/08/2008) 

 

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 

                                                           
1
 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 12. Ed – São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. P.175 



 

 

QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO FATO 

CRIMINOSO. ART. 44 DO CPP. A procuração outorgada pelo 

querelante ao seu advogado, para fins de ingresso com 

queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato 

criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, 

a qual se perfaz com a indicação do artigo de lei ou do nomen 

iuris do crime no qual incidiu, em tese, o querelado. 

(Precedentes). Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 83543 GO 

2007/0119073-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data 

de Julgamento: 16/08/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de 

Publicação: DJ 08/10/2007 p. 346) 

APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. 

PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO QUE FAZ 

MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. DESNECESSÁRIA 

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA. PRECEDENTES DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DO 

ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS 

AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ante o exposto, esta 4ª Turma 

Recursal - DM92 resolve, por unanimidade dos votos, em 

relação ao recurso de ALAN RICARDO COSTA, julgar pelo (a) 

Com Resolução do Mérito - Provimento, em relação ao recurso 

de FERNANDA TYSZKOUSKI, julgar pelo (a) Com Resolução 

do Mérito - Provimento nos exatos termos do vot (TJPR - 4ª 

Turma Recursal - DM92 - 0008377-19.2016.8.16.0182/0 - 

Curitiba - Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 16.02.2017) 

 

Argumenta ainda a Defesa que, por não descrever de forma específica a data 

em que, tomou conhecimento de todos os fatos, alegando que isso se deu em 07 e 12 de maio 

de 2015, mas comprovando, conforme transcrição de depoimento prestado em outro processo, 

que supostas ofensas praticadas em anos anteriores chegaram ao conhecimento do querelante, 

que inclusive as respondeu (fl. 225) deveria ser reconhecida a decadência de alusiva a fatos 



 

 

ocorridos anteriormente a 15.03.2015. 

 

Nesse ponto, cumpre destacar que o querelante declara, na transcrição trazida 

pela defesa, que as supostas ofensas respondidas no ano de 2014 diziam respeito à ofensas 

iniciais, de que teria tomado ciência e respondido, mas que nada voltado diretamente contra si. 

De todo modo, as condutas objeto da acusação, mais específicas, descritivas e positivadas, 

inclusive nos documentos anexos à peça inicial, foram publicações em abril e maio de 2015, 

não tendo sido operada qualquer decadência neste sentido, o que, inclusive, já foi levado em 

conta por ocasião do recebimento da queixa-crime, tornando-se questão superada. 

 

Destaque-se contudo que a análise da materialidade e dolo das referidas 

condutas serão analisadas apenas na fase de exame do mérito. 

 

II.  PEREMPÇÃO 

 
Suscita a defesa o excesso de prazo transcorrido para a apresentação das 

alegações finais por parte do Ministério Público, pugnando pelo reconhecimento da perempção, 

causa de extinção da punibilidade prevista nos arts. 60, III do CPP c/c art. 107, IV do CP. 

 

Em primeiro lugar cumpre destacar que não se pode falar em perempção do 

órgão ministerial nos casos de ação penal exclusivamente privada, conforme previsão do art. 

60, e incisos, do CPP que tratam exclusivamente da inércia ou falta do titular da ação penal 

privada, o querelante. 

 

A atuação do Ministério Público em procedimentos desta Jaez não é na 

qualidade de órgão acusador ou titular da ação penal, mas na condição de custos legis, a teor do 

disposto no artigo 127 da Constituição Federal, com o objetivo de velar pela observância das 

formas e garantias do processo penal, conforme o artigo 257, II, do CPP. 

 

Assim, nas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público às fls. 

213/214v, a representante do Parquet não requereu a condenação do querelado, tendo apenas 

opinado pela procedência da pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, emitindo um parecer 

acerca das provas carreadas nos autos, e poderia, dentro de seu mister, opinar inclusive pela não 



 

 

procedência da ação. Exerceu, portanto, a sua função constitucional de fiscal da lei, atuando em 

todas as fases do processo, visto que se trata de um processo criminal no qual o Ministério 

Público não poderia deixar de atuar, ainda que com excesso do prazo, que no caso, não gera 

nulidade posto que não viola a ampla defesa e poderia até beneficiar o réu em razão de eventual 

prescrição. 

 

Isto posto, não há que se falar em violação ao princípio da paridade de armas 

nem tampouco ao devido processo legal. Não se constatando nenhuma nulidade no presente 

processo, sendo também incabível, portanto, o pedido de devolução do prazo à defesa. 

 

III.   INÉPCIA DA INICIAL – CERCEAMENTO DE 
DEFESA  

 

Alega a defesa que a peça inicial é inepta, uma vez que não narra conduta do 

querelado de “divulgar” tendo entendido inclusive como inovação dos fatos alegados a 

expressão que o Ministério Público utilizou de que o querelado deve ser condenado porque “foi 

quem divulgou”. Que tais fatos apenas poderiam ser ventilados em sede de aditamento da peça 

acusatória, pela mutatui libelli (art. 384, caput e parágrafos do CPP). 

 

O papel do Ministério Público na Ação Penal privada já foi analisado no ponto 

anterior. 

 

Não obstante isso, cumpre destacar que a conduta de divulgar as ofensas, de 

sua autoria ou não, continua tipificando crime contra a honra. Conforme lição de Rogério 

Grecco: “obviamente quem propala ou divulga uma difamação deve responder por esse delito, 

uma vez que, tanto o propalador, quanto o divulgador são, da mesma forma, difamadores.2” 

Compreensão que se estende a qualquer crime contra a honra, tendo em vista a reprovabilidade 

da conduta do divulgador de fatos ou qualidades que flagrantemente desabonam as honras 

subjetiva e objetiva de outrem. 

 

Outrossim, é impossível em qualquer procedimento penal a peça acusatória 

                                                           
2
 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Niterói, RJ: Ímpetus, 2008. P. 509 



 

 

exaurir todos os detalhes das condutas atribuídas, cabendo à fase de instrução probatória, onde 

se observa a ampla defesa e o contraditório, explorar mais detidamente, as minúcias e 

controvérsias, chegando-se à verdade real, corolário do Processo Penal. Além do mais, tanto a 

emendatio, quanto a mutatio libelli dizem respeito, literalmente, a “nova definição jurídica dos 

fatos”. Não há qualquer inovação quanto a tipificação das condutas atribuídas ao querelado, 

permanecendo aqueles previstos nos arts. 139 e 140 do Código Penal.  

 

Afora o deliberado nas linhas anteriores, a peça acusatória narra sim a conduta 

de divulgar ou enviar a outrem (expressão equivalente) os textos difamatórios conforme a 

transcrição dos trechos a seguir:  

 

“... enviou para o e-mail para os filiados do sindicato dos 

Trabalhadores do Poder Judiciário e dos Servidores do Judiciário 

Federal do Rio Grande do Norte (SINTRAJURN) informes que 

atacaram a honra pessoal e objetiva do ora Querelante (sic)” (fl. 

05, item 5) 

 

“... através do envio de mensagens eletrônicas para todos os 

filiados...” (fl. 05, item 6) 

 

“... que tudo foi divulgado pela internet para todos os servidores 

filiados ao sindicato das partes...” (fl. 07, item 16) 

 

“...o querelado se utilizou do meio eletrônico, extensivo a todos os 

servidores do judiciáriop federal. Se não fosse movido por essa 

vontade, certamente não divulgaria seus 'escritos' a todos os 

servidores sindicvalizados ao SINTRAJURN” (fl. 09, item 31) 

 

“...assina e envia as mensagens eletrônicas de seu e-mail” (fl. 11, 

item 44) 

 

Cai por terra, dessa maneira, a alegação de inépcia da inicial e de cerceamento 

de defesa. 



 

 

 

No ponto em que suscita a preliminar de decadência, já enfrentada acima, o 

querelado ainda levanta outra alegação de inépcia da inicial, que trago neste ponto: o fato de ao 

final da queixa-crime o querelante não ter pedido a condenação do “querelado”, mas sim do 

“querelante”. Tal alegação é descabida, na medida em que se verifica tratar-se de mero erro 

material, que não contrariou em nenhum momento a instrução processual ou afetou o 

contraditório e a ampla defesa. O mero erro material, em especial quando evidente, não tem o 

condão de gerar inépcia à peça acusatória, ou nulidade no procedimento. Nesse sentido a 

jurisprudência: 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO 

PENAL. CONDENAÇÃO. I - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR 

DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. A referência equivocada a respeito do ano em 

que cometido o fato delituoso trata-se de mero erro material da denúncia, o 

qual não trouxe prejuízo ou cerceamento à defesa do acusado. Ademais, a 

simples leitura do registro de ocorrência policial já seria suficiente para 

esclarecer o erro material (TJ-RS - ACR: 70036588176 RS, Relator: Rosane 

Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 30/08/2012, Segunda Câmara 

Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2012)  

 

A existência de mero erro material no nome do acusado na denúncia não 

tem o condão de ocasionar a sua inépcia ou a nulidade do processo. 

(TJ-MG 100590600780740011 MG 1.0059.06.007807-4/001(1), Relator: 

PEDRO VERGARA, Data de Julgamento: 12/01/2010, Data de Publicação: 

10/02/2010) 

 

Ademais, a título de ilustração, a própria defesa em suas alegações finais 

comete erro da mesma jaez às fls. 227, último parágrafo, requerendo a devolução do prazo ao 

querelante em homenagem ao primado da paridade de armas. Tal questão já foi analisada 

acima, tendo o Juízo compreendido o erro material e considerado, justamente, que o pedido se 

referia ao querelado. 

 

IV.   ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE 



 

 

JUSTA CAUSA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO FATO 

 

A respeito da alegação de ausência de justa causa em face da inexistência de 

prova inequívoca do dolo de ofender, é questão que remeto ao mérito, pois depende da análise 

das provas e depoimentos colhidos durante a instrução. 

 

Em relação à tese de atipicidade em razão de não haver conduta criminal 

prevista na nova lei de imprensa e de estar estirpada do ordenamento as condutas previstas na 

lei anterior, vejo aí um equívoco de argumentação.  

 

Alega a defesa que em ação ingressada pelo querelante perante o Juizado 

Especial Civel, o mesmo requereu direito de resposta e divulgação no mesmo veículo, o qual 

seriam conforme a defesa, mecanismo decorrente da lei de imprensa. Juntou ainda acórdão 

proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal que declarou não recepcionada referida lei 

de imprensa pela Constituição Federal de 88. 

 

Ocorre que, em nenhum momento, na presente ação penal, é ventilado que as 

condutas atribuídas ao querelado são tipificadas perante a Lei de Imprensa, seja a antiga, seja a 

nova. Não vejo como os invocados fatos narrados em ação cível, sujeita a outra esfera de 

julgamento, na qual, aí sim, devem ser apreciados qualquer excesso ou inadequação do pedido, 

contidos naquela ação, possam ter reflexos no presente processo. Pelo contido nas alegações de 

defesa, supõe esta que o próprio querelante entende que o veículo “o satírico” é periódico, ou 

seja, sujeito à Lei de Imprensa. Ainda que o querelante assim entendesse, não podendo o Juízo 

Criminal trabalhar em cima de suposições, mas sobre fatos e a busca da verdade real, as 

supostas condutas atribuídas ao querelado não são sujeitas à Lei de imprensa, nem nunca o 

foram, mas sim aos tipos previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, conforme 

corretamente capitulado na peça acusatória, não se tratando, portanto, de analogia prejudicial ao 

acusado, como quer dizer a defesa. Nesse sentido cumpre transcrever lição de Nucci, que cita 

inclusive jurisprudência do STJ para ilustrar que se trata de crime comum: 

 
“Difamação ou injúria divulgada em boletim de associação 
profissional: trata-se de crime comum, e não de imprensa. 
Nessa ótica: STJ: “A veiculação de eventual injúria e/ou 
difamação por meio de boletim de associação profissional 



 

 

configura crime contra a honra, tipificado no Código 
Penal, não se cogitando do crime de imprensa, pois o 
impresso em questão não se enquadra na definição de 
publicação periódica do parágrafo único do art. 12 da Lei 
5.250/67, eis que não preenche alguns requisitos formais 
exigidos pela lei especial, tendo ainda, circulação e 
informações restritas, vinculadas aos interesses de um 
grupo de pessoas” (HC 10.731-SP, 5ªT, rel. Gilson Dipp, 
17.02.2000, DJ 20.03.2000 p. 86) A ADPF 130-7 finalizou 
no STF, considerando a não recepção da Lei 5250/67. O 
exemplo pode ser mantido apenas para se captar o 
caráter genérico da infração penal, nada tendo de 
específico no tocante à imprensa.”3 (grifos colocados) 
 

 

DOS ERROS DE PROCEDIMENTO 
 

Por fim, aborda a Defesa supostos erros de procedimento em razão de não ter 

sido observada solenidade prevista no artigo 520 do Código Penal, bem como de não terem sido 

tomados os depoimentos de todas as testemunhas ouvidas. 

 

Em primeiro lugar, cumpre destacar que o procedimento especial previsto aos 

crimes contra a honra no Código de Processo Penal é anterior ao advento da Lei 9099/95 que 

criou os Juizados Especiais Criminais, os quais, conforme o que prevê o art. 61 da referida lei, e 

em razão do limite das penas previstas aos delitos contra a honra, tornaram-se competentes para 

o julgamento destes. 

 

A Lei dos Juizados Especiais em seu bojo preveem no procedimento do Juizado 

Criminal a existência das audiências preliminares, ocasião em que podem ocorrer a conciliação, 

a composição civil ou a transação penal, esta última proposta pelo Ministério Público. Assim, 

amplamente vislumbrada a possibilidade de autocomposição e despenalização do conflito, não 

havendo que se falar em nulidade acerca da não observância de ato solene previsto no art. 520 

do CPP o qual traz ainda menos ferramentas para essa resolução antecipada da lide de forma 

conciliatória, não havendo portanto que se falar em prejuízo, em especial perante o princípio da 

informalidade, corolário do Juizado Criminal. 

 

A audiência preliminar teve parte no trâmite processual, não havendo querelante 

                                                           
3
 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 13. Ed – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p.722 



 

 

e querelado demonstrado interesse em compor, demonstrando-se, mais uma vez, ausência de 

qualquer prejuízo. Nesse mesmo sentido: 

 

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E 

INJÚRIA.NULIDADES. NÃO-REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

PRELIMINAR DE CONCILIAÇÃO. ART. 520 DO CPP.ATO 

PROCESSUAL QUE NÃO CAUSA PREJUÍZO ÀS 

PARTES.MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA QUERELANTE DE NÃO 

TER INTERESSE EM CONCILIAR.PRINCÍPIO DA 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ARTIGOS 563 E 566 DO CPP. 

COMPETÊNCIA. TEORIA DO RESULTADO. CRIMES COMETIDOS 

PELA INTERNET. DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO LOCAL 

EM SEJA, LOCAL EM QUE A VÍTIMA TEVE CIÊNCIA DAS 

MENSAGENS ELETRÔNICAS. INJÚRIA. CONSUMAÇÃO NO 

MOMENTO EM QUE A VÍTIMA TOMA CONHECIMENTO DOS FATOS. 

APLICAÇÃO DA LEI 11.340/06. FATOS QUE OCORRERAM APÓS 

ROMPIMENTO DE RELAÇÃO AMOROSA. ART. 5º DA LEI. 

RESOLUÇÃO Nº 15/2007 DO TJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. 

RECURSO DESPROVIDO. 1.Sendo a audiência de conciliação mera 

regularidade legislativa, do qual não vai se extrair qualquer resultado 

prático, pois a parte autora já manifestou desinteresse em conciliar-se, não 

há qualquer prejuízo as partes que enseje a declaração de nulidade, nos 

termos dos artigos 563 e 566, ambos do Código de Processo Penal.(TJ-PR - 

ACR: 6009603 PR 0600960-3, Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data 

de Julgamento: 10/05/2010, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 402) 

(grifos colocados) 

 

Em relação ao não compromisso colhido de algumas testemunhas, não tendo a 

Defesa feito qualquer requerimento, mas apenas apontado a necessidade de atribuir à análise 

dos depoimentos a ponderação de tal circunstância, não há o que responder, devendo ser apenas 

afirmado que a convicção do Juiz é formada perante o que prevê o art. 155 do CPP.   

 

 



 

 

DO MÉRITO 
 

Passando à análise do mérito, verifica-se estarem comprovados durante a 

instrução processual a autoria e materialidade do delito. O conjunto probatório consiste nos 

documentos juntados aos autos (fls. 36/77) bem como nos depoimentos colhidos em audiência 

de instrução, salvos em mídia digital, com transcrição abaixo dos principais trechos: 

 
QUERELANTE: 
 
“ Que se trata de e-mails enviados pelo querelado que o acusavam de 
fraude, não só ele como a diretoria, levantando suspeitas sobre as contas do 
sindicato, atingindo diretamente o querelante, visto que o mesmo era 
diretor financeiro e cuidava das contas; Que o querelado afirmou que a 
vítima era um aborto sindical; Que acusou o querelante de tê-lo ameaçado; 
Que em 2014 o querelado começou a enviar e-mails para as contas dos 
sindicalizados que são servidores do Poder Judiciário da União, os quais 
não foram enviados ao e-mail dos membros da diretoria; Que em 2015, 
criou um panfleto difamatório chamado “O Satírico”; Que em maio de 
2015, ele passou a se tornar mais agressivo; Que nas assembleias o 
querelado levava o panfleto difamatório, quando o querelante disse ao 
querelado que se ele não parasse com isso, o processaria, motivo pelo qual, 
no panfleto nº 04, o querelado relatou que o querelante o teria ameaçado; 
Que em face dos e-mails enviados pelo querelado aos sindicalizados, o 
querelante teve que se explicar e os sindicalizados começaram a sair do 
sindicato; Que o querelado era dirigente sindical da gestão anterior ao do 
querelante; Que o objetivo do querelado era difamar a diretoria sindical 
para poder se eleger, porém, não foi eleito na última eleição que ocorreu 
em novembro de 2016; Que quando as pessoas que receberam as 
mensagens por e-mail vieram a indagá-lo delas, o querelante mandou uma 
mensagem para todos os sindicalizados, pedindo que se eles tivessem 
recebido o e-mail, mandassem cópia para o mesmo no intuito de juntá-las 
ao processo; Que as ofensas foram dirigidas diretamente a ele e, àquelas 
referentes à diretoria do sindicato também o atingiram, por ser membro do 
sindicato; Que não houve algum parecer técnico ou laudo que apontasse a 
fraude contábil”. 
 
TESTEMUNHA PAULINEIA: 
 
“Tem conhecimento dos fatos devido aos e-mails enviados pelo querelado; 
Que 2015 tem um volume enorme de e-mails com o nome “O Satírico” os 
quais, inicialmente eram mandados no nome do querelado e, depois, com o 
nome “O Satírico Lopes”, sendo Lopes o sobrenome do querelado, 
tornando possível a identificação do querelado como autor das mensagens; 
Que o que chamava a atenção era a repetição desses informativos que 
continham palavras de grande ofensa, como: “manobras fraudulentas, 
aborto sindical“; Que não tem informações negativas sobre o colega Eraldo 



 

 

(querelante), a não ser nos e-mails repassados pelo querelado; Que só 
passou a ouvir informações negativas do querelado após o envio dos 
e-mails por ele, fato este que parecia um ato de desespero diante da 
concorrência de uma eleição para outra; Que a conduta era típica de um 
candidato que perdeu a eleição;” 
 
DECLARANTE ANA MARIA: 
 
“Que não recebeu e-mails acerca do cometimento de fraudes pelo 
querelante; Que tem conhecimento de uma ação referente às 
irregularidades nas contas contra o sindicato, em que ela é a autora da 
ação; Que nessa ação já existe laudo de perito contábil, demonstrando 
irregularidades, sendo que o laudo não está conclusivo na sua totalidade, 
mas apresenta indícios de irregularidades das prestações de contas, 
inclusive quanto a notas fiscais e recolhimentos de tributos; Que a mesma 
fez um requerimento junto ao sindicato, onde a mesma pedia a 
apresentação das prestações de contas, porém, recebeu a resposta do 
sindicato no sentido de que este apresentaria as contas quando fosse 
possível, quando, então, fez uma denúncia junto ao MP; Que um dos 
processos sobre o conselho fiscal foi arquivado, cujo resultado foi 
favorável ao sindicato no sentido de que não houve fraude; Que os e-mails 
eram sobre como estava sendo administrado o sindicato; Que chegou ao 
seu conhecimento que o sindicato não estava atendendo aos pleitos dos 
sindicalizados, inclusive fazendo uso dos recursos para realização de 
viagens excessivas, fato que motivou  suas denúncias de irregularidades 
de contas do sindicato;” 
 
TESTEMUNHA ERNANI: 
 
“Que recebeu via e-mail um jornalzinho chamado “O Satírico” que 
continha algumas expressões ofensivas, como: “aborto sindical”, “face 
sombria”; Que essas ofensas se deram no mês de maio de 2015; “ 
 
DECLARANTE IBSEN: 
 
“Que não tem conhecimento das ofensas proferidas pelo querelado contra 
o querelante; Que recebeu e-mail do querelante requerendo o e-mail que o 
querelado estava divulgando; Que o mesmo era candidato juntamente com 
o querelado na chapa concorrente do querelante;” 
 
TESTEMUNHA JANILSON: 
 
“Que todos os fatos foram resultado de práticas políticas; Que os textos se 
referem a práticas políticas, tanto é que o querelante passou 10 meses 
(dezembro de 2013 a outubro de 2014) sem apresentar os dados contábeis; 
Que o primeiro texto foi de sua autoria, tendo em vista que era candidato e 
objetivava o melhor para o sindicato; Que a expressão 'aborto sindical' foi 
usada por ele (Janilson) em seu texto; Que havia um processo na justiça 
devido à fraude praticada em 02 votos pela chapa 01 (chapa do 



 

 

querelante); Que as obrigações estatutárias nunca foram cumpridas pelo 
sindicato sob a direção do querelante; Que na publicação não teve intenção 
nenhuma de ofender o querelante, mas apenas de pedir os dados contábeis; 
Que a expressão “aborto sindical” significa dizer uma pessoa que surgiu e 
não evoluiu, não cresceu como sindicalista, tendo em vista que o 
querelante cassou os direitos dos sindicalizados; Que participou da chapa 
do querelado e com ele tem amizade, já que trabalham juntos há 25 anos.” 
 
TESTEMUNHA VIVIAN: 
 
“Que se sentiu meio constrangida com as publicações, visto que já teria 
ultrapassado o limite do crítico; Que havia termos muito pesados e que 
sentiu que estava havendo ofensa nas publicações; Que havia acusações 
graves de que o querelante havia fraudado a eleição”. 
 
QUERELADO: 
 
“Que o texto produzido pelo Sr. Janilson (mestre e doutor em literatura) é 
meramente literário e crítico a uma diretoria do sindicato; Que as críticas à 
diretoria sempre existirão, porque a mesma tem que prestar contas por ser 
subordinada a um estatuto; Que reproduzia os textos de Janilson em “O 
Satírico” com a autorização deste; Que recebia vários elogios dos textos 
publicados; Que os textos foram publicados na eleição posterior, quando o 
mesmo havia perdido a eleição; Que decidiu reproduzir o texto de Janilson, 
porém, foi o mesmo (Janilson) que replicou ao sindicato; Que enviou 
e-mail com o texto, após a saída do sindicato, para alguns colegas; Que na 
sua gestão existia, regularmente, conselho fiscal; Que as críticas eram 
dirigidas à diretoria e não à pessoa do querelante; Que solicitava várias 
vezes a documentação das contas, porém, não era atendido pela direção do 
sindicato; 

 
Como se vê, entre testemunhas e declarantes de acusação, a versão de todas é 

verossímil e harmônica, no momento em que apontam ter sido o querelante chamado de “aborto 

sindical” e de que os membros da diretoria, da qual faz parte, praticariam “manobras 

fraudulentas”, tudo em consonância com a documentação já juntada aos autos. 

 

Já os depoentes arrolados pela defesa, bem como o próprio interrogado apontam 

para o fato de que as supostas ofensas diriam respeito a práticas políticas, ou linguagem 

sindical, uma vez que a atuação da diretoria da qual o querelante fazia parte, não estaria a 

contento, tendo em vista que os pleitos de apresentação das contas não eram atendidos, entre 

outras obrigações estatutárias não observadas.  

 

Nesse ponto retomamos a tese levantada pela defesa, em preliminar, de que 



 

 

faltaria tipicidade na conduta do querelado por ausência de prova inequívoca do dolo direto de 

ofender a honra objetiva do querelante.  

 

Não merece guarida tal alegação. Ainda que as partes tenham visões opostas 

dentro de ambiente sindical, ou tendo sido adversários de pleito eleitoral. É notório o excesso 

em que incorreu o acusado. Há sempre um limite que separa a vontade de criticar, ou animus 

criticandi, da vontade de ofender, e esse limite é estabelecido pela prudência, pelo bom senso e 

pela razoabilidade. 

 
Pelo que se depreende do conjunto probatório, as condutas do querelado foram 

executadas de forma refletida e intencional. O argumento de que não tenha redigido as ofensas 

não retiram sua responsabilidade, posto que pratica o mesmo crime quem intencionalmente as 

divulga. Extrapolou os limites da mera crítica no momento em que se excedeu na maneira de 

praticá-la, já que divulgou amplamente o material, sendo clara a possibilidade de ofender a 

honra do querelante, em razão do teor das expressões utilizadas. Assumiu intencionalmente o 

risco de fazê-lo, o que revela o animus injuriandi vel difamandi. Nesse sentido, embora em 

relação a crimes eleitorais, segue julgado que, mutatis mutandis, se aplica ao presente caso: 

 
“RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AGRAVO 
REGIMENTAL. CRIMES ELEITORAIS. ARTS. 324, 
325 e 326 DO CÓDIGO ELEITORAL. CALÚNIA, 
DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. MANIFESTAÇÕES EM 
COMÍCIO CONTRA JUÍZA ELEITORAL EM 
EXERCÍCIO. DOLO DEMONSTRADO. RAZÕES DO 
AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO 
RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL 
IMPROVIDO. (…) Comprovação nos autos que o réu (…) 
não apenas narrou fatos ou realizou críticas prudentes, foi 
além, agiu de forma evidentemente temerária sem qualquer 
limite tolerável, razoável, ainda que considerado o contexto 
próprio de campanhas eleitorais”.(TSE - AgR-REspe nº 
35322/AL. Rel. Min. Joaquim Barbosa, pub. 31/08/2009) 

     
 

Vale ressaltar por fim, no que toca ao crime de injúria, que o bem juridicamente 

protegido pelo tipo, diferentemente dos delitos da calúnia e difamação, é a honra subjetiva, ou 

seja, a consciência e sentimento que tem a pessoa de sua própria valia e prestígio, sua 

auto-estima, o que, pelo que se depreende da instrução processual, foi atingida pela conduta do 

acusado, independente da suposta interpretação que o autor do texto informou que tivera da 



 

 

expressão “aborto sindical”. 

 

 DISPOSITIVO 

 

Face ao exposto, julgo PROCEDENTE a queixa-crime, e CONDENO WILSON 

BARBOSA LOPES, pela prática dos delitos de difamação e injúria, previstos nos artigos 139 e 

140 do Código Penal. 

 
Com fundamento nos artigos 59 e ss. do Código Penal que estabelecem o 

procedimento trifásico, passo à aplicação da pena. 

 

Culpabilidade – Deve ser entendido como o grau de reprovação que pode ser 

atribuído à conduta do acusado e a exigibilidade de conduta diversa. No caso em análise, a 

culpabilidade é a normal dos tipos. 

 
Antecedentes – não são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que o mesmo  não 

possui  condenação transitada em julgado contra si. 

Conduta social – Não há elementos concretos nos autos para a aferição da 

postura do acusado no seio da comunidade em que vive. 

 
Personalidade do agente – Da mesma forma, não há elementos suficientes nos 

autos para aferição da índole da personalidade do agente.  

 
Motivos do crime – É o antecedente psicológico do crime. Neste caso verifica-se 

desentendimentos sindicais entre o acusado e a vítima. 

 
Circunstâncias do crime – São as circunstâncias acessórias que, apesar de não 

compor o crime, influem na sua gravidade. No caso em tela não há mais circunstâncias a serem 

consideradas. 

 
Consequências do crime – Essas são as consequências extrapenais, além do tipo. 

Não há consequência que pese contra o réu, além das intrinsecamente relacionadas ao tipo.  

 
Comportamento da vítima – Não há comprovação de conduta da vítima, antes ou 



 

 

depois do fato, que tenha contribuído ou facilitado a prática do ato delituoso. 

 

Ponderando-se os aspectos mencionados, condeno o querelado WILSON 

BARBOSA LOPES, pelo crime previsto no art. 140, caput do CPB à pena base de 10 (dez) 

dias-multa, sendo fixado o dia-multa em 1/10 do salário mínimo vigente da época do fato 

(R$1576,00), levando-se em conta as condições pessoais e econômicas do acusado, e pelo 

crime previsto no art. 139 do CPB, à pena base de 03 (três) meses de detenção e 30 (trinta) 

dias-multa, sendo fixado o dia-multa em 1/5 do salário mínimo vigente na época do fato 

(R$2364,00), levando-se em conta as condições pessoais e econômicas do acusado. Dessa 

forma totaliza-se a pena base em 03 (três) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa 

considerando-se o dia multa o valor de 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 

 

Na segunda fase da aplicação da pena, correspondente a averiguação das 

circunstâncias agravantes e atenuantes, verifica-se a ausência de qualquer circunstância pelo 

que fixo a pena em 03 (três) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa considerando-se o 

dia multa o valor de 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 

 

Na fase da aplicação da pena referente às causas de aumento ou diminuição, 

constata-se a ocorrência da causa de aumento prevista no art. 141, III do Código Penal, tendo 

em vista que o acusado divulgou as ofensas através de correio eletrônico para uma coletividade 

de pessoas, e por meio que facilita a sua divulgação. Dessa forma, aumento a pena privativa de 

liberdade em 1/3 (um terço) e fixo a pena concreta em 04 (quatro) meses de detenção. No que 

concerne às penas de multa aplicadas, aumento em 1/3 os dias-multa, totalizando 53 

(cinquenta e três) dias multa, (R$4176,40), considerando-se o dia multa no valor de 1/10 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, com atualização monetária até a data da 

execução. 

 

Nos termos dos artigos 46 e ss. do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa 

de liberdade por pena restritiva de direitos para que WILSON BARBOSA LOPES cumpra 

prestação de serviço à comunidade pelo período de 04 (quatro) meses perante instituição a ser 

designada pela Vara das Execuções Penais, a quem caberá a aplicação e fiscalização do 

cumprimento da pena. 

 



 

 

Após o trânsito em julgado, mantida a condenação, determino a inserção do 

nome do condenado no “rol dos culpados”, oficiando-se ao ITEP, TRE e Distribuidor Criminal, 

bem como a remessa das guias de execução à Vara das Execuções Penais desta Capital. 

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.  

 

Determino a intimação pessoal do condenado, conforme o art. 

392, I, do CPP. 

 

  Notificar o Ministério Público. 

 

Natal, 12 de setembro de 2017. 

 

Agenor Fernandes da Rocha Filho 

Juiz de Direito 


