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SENTENÇA

Processo nº 0000621-30.2018.815.0371
Querelante Gervásio Bernardo de Abrantes
Querelado Amanda Oliveira da Silveira Marques Dantas

EMENTA.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
CRIMES  CONTRA  A  HONRA.  AUSÊNCIA  DE
INDÍCIOS  MÍNIMOS  DA  MATERIALIDADE
DELITIVA. ABSOLVIÇÃO DO QUERELADO QUE
SE  IMPÕE.  IMPROCEDÊNCIA  DA  QUEIXA-
CRIME.

Não  havendo  nos  autos  indícios  mínimos
que  possam  comprovar  a  materialidade
delitiva do crime descrito na queixa-crime,
deve o querelado ser absolvido, nos termos
do art. 386, III, do CPP.

Vistos, etc.

Trata-se de queixa-crime movida por AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA MARQUES DANTAS
em face  do  querelado  GERVÁSIO  BERNARDO  DE  ABRANTES,  devidamente  qualificado  nos
autos, pela possível prática dos crimes previstos nos arts. 138 e 139 c/c art. 141, II, todos do
Código Penal (fls. 04/12).

A presente Queixa-Crime foi processada inicialmente junto ao 2º Juizado Especial Misto
desta Comarca, contudo, em razão da penas máximas dos referidos crimes ultrapassarem o
teto delimitado para os Juizados, conforme Decisão de fl. 12-v.

Os presentes autos foram remetidos, por sorteio, a esta unidade judiciária.

Certificado de antecedentes criminais do querelado à fl. 15.

Parecer  ministerial  de  fl.  18,  pugnando  pelo  recebimento  da  queixa-crime  e
consequente citação da querelada, nos termos do art. 396, do CPP.

Designada audiência preliminar, nos termos do art. 520, do CPP à fl. 19.

Termo  de  audiência  conciliatória  à  fl.  23,  oportunidade  em que  restou  frustrada  a
conciliação entre as partes e Recebida a queixa-crime, determinando-se a citação do querelado
para oferecer sua resposta à acusação.

A  resposta  a  acusação  do  querelado  foi  apresentada  às  fls.  26/30,  pugnando  pela
absolvição sumária do querelado.

A  querelante  peticionou  às  fls.  37/39,  reiterando  o  pedido  exordial,  requerendo  a
procedência da ação.

Designada audiência instrutória, oportunidade em que as partes acordaram na dispensa
da  oitiva  de  suas  declarações,  tudo  conforme  termo  de  fl.  45.  Foi  concedido  prazo  para
apresentação das razões finais das partes.

Apresentadas  as  alegações  finais  da  querelante  às  fls.  49/56,  pugnando  pela
procedência da queixa-crime e consequente condenação do querelado.



Derradeiras  alegações  da  defesa  do  querelado  às  fls.  58/64,  pugnando  pela
improcedência da queixa-crime e consequente absolvilção do querelado.

Parecer ministerial de fl. 65, pugnando pela improcedência da ação, nos termos do art.
386, III, do CPP.

Vieram-me os autos conclusos.

I – PRELIMINARMENTE

DA INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME

A defesa do querelado,  preliminarmente,  pugna pela  inépcia  da exordial  acusatória,
argumentando, em síntese, que a peça inaugural  descreve fatos genéricos e os imputa ao
querelado sem qualquer nexo causal, não havendo respaldo fático de maior robustez.

Em que pese os argumentos da ilustre defesa quanto à alegação da inépcia da queixa-
crime, há de se observar que a defesa da querelante, descreve os fatos na exordial acusatória
respeitando  os  preceitos  do  art.  41  do  Código  de  Processo  Penal,  ainda  que  de  forma
sintetizada. 

Ressalta-se,  porém,  que  é  característica  da  queixa-crime  ou  denúncia  a  narração
concisa e sucinta dos fatos, não sendo exigida para sua confecção uma elaboração prolixa e
extensa. 

Por outro lado, a queixa-crime de fls. 02/06, expõe os supostos fatos criminosos com
todas  as  circunstâncias,  não  importando,  assim,  em acusação  ampla  e  genérica  capaz  de
malferir o sagrado direito de ampla defesa do réu.

Por essas razões,  não compreendo a queixa-crime destes autos como inepta,  assim
como não vejo qualquer nulidade ou irregularidade na fundamentação do feito, razão pela qual
rejeito a presente preliminar.

II – DO MÉRITO 

Cumpre  observar,  de  logo,  a  regularidade  processual,  tendo  o  presente  feito  sido
instruído com observância às determinações legais, isento de vícios ou nulidades, sem falhas a
sanar. Igualmente foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de
restar inocorrente a prescrição da pretensão punitiva. 

A ação é improcedente.

No que pertine ao mérito da demanda, à luz do conjunto probatório carreado aos autos,
discutidos na instrução, vislumbro que a conduta praticada pelo querelante não constitui fato
típico, ilícito e culpável, dessa forma, não se encontra nos autos a presença da materialidade
referente a nenhum dos tipos penais imputados ao querelante. 

Vejamos a redação:  

“Art.  138,  CP:  Caluniar  alguém,  imputando-lhe  falsamente  fato
definido como crime: 

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.” 

“Art. 139, CP: Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo a sua
reputação: 

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.” 

Após acurado e minucioso exame do caderno processual, tenho que as materialidades
dos delitos de calúnia e difamação na presente hipótese NÃO se apresentam patentes, uma
vez que a conduta perpetrada pelo querelante não caracteriza em fato típico. 

Não consegui vislumbrar, na leitura dos fatos transcritos pela querelante tanto em sua
peça inaugural  quanto em suas alegações finais, bem como nos documentos juntados pela



defesa da autora às fls. 10/11, a prática dos crimes de difamação ou de calúnia, posto que em
nenhum momento foi observado em nenhum momento a imputação de fato definido como
crime, bem como a atribuição de fato determinado. Pelo contrário, as palavras supostamente
perpetradas pelo querelado tratam tão somente de expressões genéricas e desprovidas de
ilicitude. 

Explico.

Para configurar o delito de calúnia, é necessário que o agente impute ao ofendido um
fato definido como crime, o que importa em relatar as circunstâncias em que o evento se
depreendeu, com informação subsistentes e precisas. O que não ocorreu nestes autos. 

A mera pronúncia de um verbo tipo de um delito não significa tipifica-lo de fato. Para
tanto, se faz necessário todo um respaldo fático da situação. 

Para configurar o crime de difamação, por sua vez, é necessário que o agente atribua ao
ofendido um fato determinado, específico, ofensivo a sua reputação. O que não se adequada as
transcrições imputadas ao querelado.

Desse modo, considerando-se que diante de crimes cometidos contra a honra impera o
princípio da expecialidade, dúvidas não pairam de que as expressões alencadas na exordial
como  supostamente  proferidas  pelo  querelado  tratam  apenas  de  assertivas  genéricas  e
imprecisas, desprovidas de tipicidade.

Não contituindo os fatos imputados ao querelado de ilicitude, não há que se falar em
apreciação da causa de aumento de pena prevista no art. 141, III, do CPP.

Por fim, cumpre asseverar que deve o querelante ser absolvido dos crimes de calúnia e
difamação, nos moldes do art. 386, III, do CPP, em harmonia ao Parecer Ministerial retro.

EX POSITIS

Em face  de  todo  o  exposto,  JULGO IMPROCEDENTE  a  queixa-crime  para  ABSOLVER
GERVÁSIO BERNARDO ABRANTES, nos termos do art. 386, III, do CPP, das sanções do art. 138
do Código Penal

Custas pelo Estado.
Após o trânsito em julgado da presente sentença, havendo nos autos,  remeta-se o

Boletim Individual do acusado à SSP/PB, para fins meramente estatísticos, arquivando-se os
autos em seguida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Sousa – PB, 16 de agosto de 2019.

JOSÉ NORMANDO FERNANDES
JUIZ DE DIREITO


