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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005504-38.2015.815.0011 - 2ª Vara Criminal da Comarca de
Campina Grande
RELATOR : O Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE : Giovanni Magalhães Porto
ADVOGADO : Eugênio Gonçalves da Nóbrega
APELADO : Júlio Cesar da Cruz Silva
ADVOGADO : Ideltonio Moreira

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA.
CALÚNIA,  INJÚRIA  E  DIFAMAÇÃO  COMETIDOS
CONTRA MAGISTRADO. SENTENÇA QUE ABSOLVEU
QUERELADO  PELO  CRIME  DE  CALÚNIA.  SUPOSTA
PRÁTICA  DE  PREVARICAÇÃO.  PALAVRAS  DO
QUERELADO  PROFERIDAS  EM  SENTIDO  AMPLO
SEM RELAÇÃO  COM  PROCESSO OU  CONDUTA DO
JUIZ.  DECRETO  ABSOLUTÓRIO  A  SER  MANTIDO.
CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. IMPULSO PARA
MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OPORTUNIZAR A
APLICAÇÃO  DO  SURSIS  PROCESSUAL.  PENAS
SOMADAS  INFERIORES  A  UM  ANO.  ACERTO  DO
JULGADOR  MONOCRÁTICO.  DECISÃO
HOSTILIZADA  POR  ASSISTENTE DE  ACUSAÇÃO.
IRRESIGNAÇÕES  DESFUNDAMENTADAS.
DESPROVIMENTO DO APELO . 

- In casu, não há como proferir decreto condenatório pelo crime
de  calúnia,  quando  extrai-se  dos  autos  que  o  querelado
propalou  imputações  genéricas  em  rede  social,  com  intuito
desabonador  contra  a  vítima,  mas  sem  apresentar  relação
direta que indique a prática criminosa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, à unanimidade em negar provimento ao apelo em harmonia com o parecer.
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RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Giovanni  Magalhães  Porto,
assistente de acusação, contra a sentença de fls. 169/172, proferida pelo Juiz Brâncio Barreto
Suassuna,  que absolveu o querelado, Júlio César da Cruz Silva, da imputação referente ao
crime de calúnia, tipificado no artigo 138, do Código Penal, ao tempo que determinou a
designação de audiência preliminar para possível aplicação do sursis processual  quanto ao
delito de injúria e difamação, nos termos do art. 72 e seguintes da Lei 9.099/95.

Narra a queixa-crime que, “no dia 29 de março do ano de 2015, por
volta do meio-dia, o acusado publicou uma postagem no seu perfil do facebook mostrando-se
insatisfeito  com  a  decisão  do  ofendido,  decisão  esta  relacionada  com  a  concessão  de
liberdade provisória aos autuados pela prática de crime patrimonial contra um policial.” 

Extrai-se, ainda, da referida peça inicial acusatória de fls. 03/04  a
transcrição dos cometários feitos pelo querelado, in verbis:

“JUIZITE...dois pesos, duas medidas no judiciário paraibano.
Afetação,  fruto  da  prepotência  e  vaidade,  de  que  são
acometidos alguns juízes estaduais ou federais no exercício de
seu mister; comportamento pedante,  presunçoso, incorrendo
em  abuso  de  autoridade,  rotulado  de  “síndrome
(psicologicamente  denominado  o  estado  mórbido  que
apresenta um conjunto de sintomas e pode ser resultado de
mais de uma causa) da JUIZITE
O Juiz GIOVANNI MAGALHÃES PORTO...manda soltar os
dois  ACUSADOS  da  tentativa  de  roubo  ao  AGENTE  DE
POLÍCIA  CIVIL...acrescenta-se  ainda...que  ele  (JUIZ)
determina  que  a  Polícia  Civil  seja  babá  de  bandido...todo
preso  será  recolhido  ao  Presídio  Serrotão  com  sua
autorização.
OUTRO DETALHE...temos três POLICIAIS CIVIS presos na
central de polícia...motivo da prisão: UM TRAFICANTE OS
ACUSOU  DE  EXTORSÃO...NÃO  TEM  FUNDAMENTO
LEGAL  ALGUM  NESSA  PRISÃO...JUDICIÁRIO  DA
PARAÍBA...PRENDER  POLICIAL  PODE  ...PRENDER
BANDIDO NÃO PODE???? 
INDIGNADO”. Destaques e uso de reticências originais .

Sentença de fls. 169/172 que absolveu o réu da imputação do crime de
calúnia, aduzindo que para haver a condenação deveria haver imputação de um crime, que na
hipóteses  seria  supostamente  o  crime  de  prevaricação,  fastando  a  condenação  por  se
reconhecer ausente uma das elementares do tipo, qual seja, a satisfação de interesse ou de
sentimento pessoal.

Inconformado, o apelante pleiteia, fls. 175/186 a reforma da sentença
absolutória, afirmando que o crime de calúnia restou devidamente configurado, pois o apelado
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teria expressamente imputado a prática de crime de prevaricação e abuso de autoridade contra
o apelante, restando provada, segundo ele, a tipicidade delitiva. 

Razões recursais apresentadas pelo Ministério Público, acrescentando
argumentos ao apelo interposto pelo assistente de acusação, (fls. 211/214).

Contrarrazões da defesa, às fls. 216/229, rebatendo os argumentos do
apelante e pleiteando a manutenção da decisão recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
insigne Procurador Dr. José  Roseno  Neto, opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
239/242).

É o relatório.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos e as
condições de sua admissibilidade.  Saliente-se,  que o assistente  de acusação observando a
sistemática processual penal apresentou apelo após o Ministério Público não se insurgir contra
sentença recorrida.

O apelo restringe-se a revolver a absolvição no que toca a absolvição
pelo crime de calúnia, aduzindo que restou devidamente configurada a prática criminosa, pois
o  apelado  teria  expressamente  imputado  a  prática  de  crime  de  prevaricação  e  abuso  de
autoridade contra o apelante, restando provada, segundo ele, a tipicidade delitiva. 

Em que pese as razões do apelo retratarem a justa indignação de um
magistrado que sente-se aviltado por palavras propaladas em ambiente virtual, não há o que
revolver na sentença atacada,  pois não há como proferir decreto condenatório pelo crime de
calúnia, quando extrai-se dos autos que o querelado propalou imputações genéricas em rede
social,  com intuito  desabonador  contra  a  vítima,  mas  sem  apresentar  relação  direta  que
indique a prática criminosa.

Vejamos,  novamente, a transcrição dos cometários feitos pelo
querelado, in verbis:

“JUIZITE...dois pesos, duas medidas no judiciário paraibano.
Afetação,  fruto  da  prepotência  e  vaidade,  de  que  são
acometidos alguns juízes estaduais ou federais no exercício de
seu mister; comportamento pedante,  presunçoso, incorrendo
em  abuso  de  autoridade,  rotulado  de  “síndrome
(psicologicamente  denominado  o  estado  mórbido  que
apresenta um conjunto de sintomas e pode ser resultado de
mais de uma causa) da JUIZITE
O Juiz GIOVANNI MAGALHÃES PORTO...manda soltar os
dois  ACUSADOS  da  tentativa  de  roubo  ao  AGENTE  DE
POLÍCIA  CIVIL...acrescenta-se  ainda...que  ele  (JUIZ)
determina  que  a  Polícia  Civil  seja  babá  de  bandido...todo
preso  será  recolhido  ao  Presídio  Serrotão  com  sua
autorização.
OUTRO DETALHE...temos três POLICIAIS CIVIS presos na
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central de polícia...motivo da prisão: UM TRAFICANTE OS
ACUSOU  DE  EXTORSÃO...NÃO  TEM  FUNDAMENTO
LEGAL  ALGUM  NESSA  PRISÃO...JUDICIÁRIO  DA
PARAÍBA...PRENDER  POLICIAL  PODE  ...PRENDER
BANDIDO NÃO PODE???? 
INDIGNADO”. Destaques e uso de reticências originais .

In casu, a ofensa aqui tratada retrata uma violação não só a honra do
querelante, mas do Poder Judiciário da Paraíba  como um todo. O dano em si é de grande
monta, considerando que viola a reputação do profissional em larga escala de alcance, eis que
as palavras lançadas no ambiente virtual  atingem rapidamente uma massa incalculável de
pessoas.

Todavia,  em  que  pese  a  justa  indignação  do  magistrado  com  as
palavras  propaladas  pelo  querelado,  os  fatos  retratam  a  prática  criminosa  de  injúria  e
difamação, uma vez que não há a imputação objetiva de fato criminoso.

O querelado não descreve uma conduta específica que esteja sendo
atrelada ao suposto crime de prevaricação ou mesmo abuso de autoridade, moldando suas
palavras em formato de dicionário ou enciclopédia,  apresentando o significado da palavra
juizite.

A acusação por calúnia exige a descrição detalhada do fato imputado
de forma falsa. Assim é porque ao juízo de adequação típica não basta a imputação genérica
de um delito, como é o caso de xingamento do juiz com o termo “JUIZITE”. 

Neste sentido, aresto do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA.
CONFIGURAÇÃO  DO DELITO DE CALÚNIA.  NECESSIDADE
DE  IMPUTAÇÃO  FALSA  DE  FATO  CRIMINOSO.ALEGADA
INÉPCIA DA QUEIXA.  AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATO
TÍPICO  E  DETERMINADO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.- Para a caracterização do
crime de calúnia é necessária a imputação a alguém de fato definido
como crime, sabendo o autor da calúnia ser falsa a atribuição. Devem
estar presentes, simultaneamente, a imputação de fato determinado e
qualificado como crime; o elemento normativo do tipo, consistente na
falsidade  da  imputação;  e  o  elemento  subjetivo  do  tipo,  o  animus
caluniandi. - Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal, se não há na denúncia descrição de fato específico,
marcado no tempo, que teria sido falsamente praticado pela pretensa
vítima, o reconhecimento da inépcia é de rigor, porquanto o crime de
calúnia não se contenta com afirmações genéricas e de cunho abstrato
(RHC 77.243/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
06/12/2016).- No caso, está ausente da queixa a narrativa de que o
querelado  imputou  ao  querelante  fato  criminoso  determinado,
devidamente situado no tempo e espaço, com a indicação suficiente
das circunstâncias específicas nas quais teria ocorrido.- Recurso em
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habeas  corpus  provido  para  trancar  a  Ação  Penal  n.0162363-
35.2013.8.06.0001, por inépcia da queixa, nos termos do art.395, I, do
Código  de  Processo  Penal.(RHC  77.768/CE,  Rel.  Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 18/05/2017, DJe 26/05/2017)

Desta  feita,  as  condutas  do  querelado  já  foram  corretamente
configuradas como injúria e difamação, por retratar uma ofensa à honra subjetiva da pessoa. A
prática de calúnia exige a imputação de fato certo e determinado, que constitua crime e que
seja falso. No caso concreto, ainda que o afirmado pelo acusado seja falso, certo é que da
prova colhida, o trecho escrito pelo querelado em rede social, não se depreende que o réu
tenha imputado fato concreto e determinado. Em verdade, o acusado estava a importunar o
juiz, exigindo deste a soltura de policiais, conduta esta que julgava ser a mais acertada, bem
como recriminando que o magistrado teria soltado indevidamente criminosos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, em harmonia
com o parecer da Procuradoria de Justiça. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal, dele participando também os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado com
jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Des.  Márcio Murilo da Cunha Ramos), relator,
Marcos William de Oliveira  (Juiz  de Direito  convocado até  o preenchimento da vaga  de
Desembargador). Ausente justificadamente Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para
substituir o Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes Ferreira,
Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel Taigy
de Queiroz Mello Filho”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 03 de maio de 2018.

 Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado - Relator


