
 

PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA
COMARCA DE SOUSA

2º Juizado Especial Misto  
Processo: 0804343-05.2019.8.15.0371

Classe: CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR (288)

Assunto: [CALÚNIA, DIFAMAÇÃO]

AUTOR: FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA
RÉU: LEVI DANTAS DE FIGUEIREDO  
 

SENTENÇA
 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.
Trata-se de queixa-crime ajuizada por FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA em face de LEVI DANTAS DE
FIGUEIREDO, ambos qualificados, imputando ao Querelado as práticas delituosas previstas nos arts. 138 e 139, ambos

do Código Penal, alegando que este, no dia 05 de setembro de 2019, por meio de seu programa de rádio de ampla

divulgação, de forma injustificada, gratuita e leviana, empreitou-lhe ataques pessoais, almejando denegrir sua imagem

de gestor e cidadão, junto à população, atribuindo-lhe a prática de crimes ao afirmar que o gestor municipal utiliza-se

dos recursos públicos para se dar bem, que leva dinheiro para casa, desviando valores da prefeitura, bem como

desferindo-lhe palavras de baixo calão e adjetivos pejorativos, chamando-o de mau-caráter.

Em razão disto, postulou a total procedência da Queixa-crime.

O feito transcorreu segundo os ditames legais. Assim, inexistente vício e/ou irregularidades capazes de ensejarem

nulidades.
A preliminar de incompetência deste Juizado, em face da necessidade de realização de perícia radiofônica,
suscitada pela Defesa, restou superada, diante da juntada da mídia radiofônica pelo próprio Querelado, nos Id’s
n. 26727321, 26966042, 26966047 e 26966556. Registro que, conforme dito pelo Querelante (Id n. 27716153 - p. 3),
os áudios juntados pelo Querelado são idênticos aos que foram juntados pelo ofendido. 
No mérito, a pretensão punitiva não prospera.
O crime de calúnia encontra-se disposto no art. 138 do Código Penal, que preceitua:

 

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

crime:

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

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou

divulga.

§ 2º - É punível a calúnia contra os mortos.

Exceção da verdade

§ 3º - Admite-se a prova da verdade, salvo:

I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi

condenado por sentença irrecorrível;

II - se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do art. 141;

III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido

por sentença irrecorrível.”

 

Sobre o referido delito, leciona Cleber Masson:
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“Núcleo do Tipo: É ‘caluniar’. O legislador foi redundante. Com efeito, caluniar

é imputar, razão pela qual não era necessário dizer: ‘caluniar alguém,

imputando-lhe’. A conduta consiste em atribuir a alguém a prática de

determinado fato. Esse fato, entretanto, deve ser previsto em lei como

criminoso. Imputação falsa de contravenção penal atinge a honra,

configurando crime de difamação, mas não calúnia. O fato deve ser também 

verossímil , pois em caso contrário não há calúnia. Se não bastasse, é

fundamental seja a ofensa dirigida contra pessoa certa e determinada.” 

(Masson, Cleber. Código Penal comentado, 4 ed. Rev., atual. e ampl. – Rio de

Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, p. 687). Grifos do autor.

 

E Guilherme de Souza Nucci:

 

“Caluniar é fazer uma acusação falsa, tirando a credibilidade de uma pessoa

no seio social. [...] Vislumbra-se, pois, que a calúnia nada mais é do que uma

difamação qualificada, ou seja, uma espécie de difamação. Atinge a honra

objetiva da pessoa, atribuindo-lhe o agente um fato desairoso, no caso

particular, um fato falso definido como crime (NUCCI, Guilherme de Souza.

Código Penal Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro:

Forense, 2016, p. 819).

 

Por sua vez, o crime de difamação encontra-se estampado no art. 139 do Código Penal, que prevê:

 

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

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

 

Acerca do referido delito, colho dos ensinamentos de Cleber Masson:

 

“Introdução : Trata-se de crime que ofende a honra objetiva e, da mesma

forma que na calúnia, depende da imputação de algum fato a alguém. Esse

fato, todavia, não precisa ser criminoso. Basta tenha capacidade para macular

a reputação da vítima, isto é, o bom conceito que ela desfruta na coletividade,

pouco importando se verdadeiro ou falso. A imputação de fato definido como

contravenção penal tipifica o crime de difamação, pois a calúnia depende da

imputação falsa de crime.

Núcleo do Tipo: É imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação.

Consiste, pois, em desacreditar publicamente uma pessoa, maculando os

atributos que a tornam merecedora de respeito no convívio social.” (Masson,

Cleber. Código Penal comentado, 4 ed. Rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro:

Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, p. 689/690). Grifos do autor.

 

E sobre tal delito, também leciona Guilherme de Souza Nucci:

 

“Difamar significa desacreditar publicamente uma pessoa , maculando-lhe

a reputação. [...] Implica divulgar fatos infamantes à sua honra objetiva,

sejam eles verdadeiros ou falsos. [...] É preciso que o agente faça referência a

um acontecimento, que possua dados descritivos, como ocasião, pessoas

envolvidas, lugar, horário, entre outros, não um simples insulto. [...] Se a 

atribuição de fato negativo for dirigida exclusivamente à vítima,
configura-se a injúria, pois a única honra afetada seria a subjetiva.” 

(NUCCI, Guilherme de Souza, op. cit., p. 825-826). - Grifos acrescentados.

 

Fixadas essas premissas, destaco que, no presente caso, a constatação da ofensa à honra do Querelante reside no fato
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de se saber, se houve ou não, abuso do direito de informar, por parte de Levi Dantas de Figueiredo, na qualidade de

radialista.

Durante o seu interrogatório, o Querelado disse que na data do fato estava debatendo diversos assuntos do cotidiano,

dentre eles a deficiência no abastecimento de água, quando surgiu o assunto relacionado à atual gestão municipal.

Afirmou, que nesse ponto, falou acerca das diversas ações penais que o Querelante responde no âmbito na justiça

estadual e federal, passando a tecer comentários de forma institucional, sem macular a imagem do gestor nem atingir

sua honra ou seu lado pessoal, apenas focado nos problemas da gestão municipal. Acrescentou que nada foi dito

diretamente ao gestor, tratando a situação em um contexto geral. Com relação às frases objetos da queixa-crime, disse

que não as proferiu em tom de afirmação, mas indagando-as, pois fazia interrogações para que o ouvinte

compreendesse melhor. No mais, disse que o Querelante foi identificado num contexto de divulgação de outros

processos, destacando que o termo “mau caráter” foi destinado à classe política, de forma indeterminada, e não

especificamente ao Querelante.

Ao advogado do Querelante, o Querelado sustentou que as frases foram ditas sobre um contexto geral, focado nos

problemas que os munícipes de Sousa enfrentam, englobando gestores da região, tendo o assunto partido dos

transtornos causados pelo DAESA (autarquia municipal); Que durante o programa foram mencionados trechos das

denúncias apresentadas pelos procuradores, das denúncias no âmbito da Justiça Federal contra o prefeito Fábio Tyrone

Braga de Oliveira.

Já no tocante às perguntas do Ministério Público, ratificou que as afirmações veiculadas são referentes aos processos

que tramitam na Justiça Federal.

Por fim, ao seu patrono, disse que jamais citou o nome do atual gestor e que não tinha intenção de caluniá-lo nem

difamá-lo, dedicando-se à questão institucional.

Pois bem, o Querelante, ao expor a conduta do radialista, como configuradora do crime de calúnia, refere-se à parte do

diálogo veiculado em programa de rádio, nos seguintes termos:

 

“(...). esse que está aí tá LEVANDO O DINHEIRO PRA CASA...

(...) DESVIA O DINHEIRO DA PREFEITURA E COLOCA NO SEU BOLSO.”

(Id n. 24497969 – p. 3). - Grifos do Querelante.

 

A seu turno, no que tange à difamação, o Querelante alegou que o radialista disse que ele não está bem intencionado e

é um mau caráter, litteris:

 

“(…) tudo é para querer se dar bem em cima dos nossos recursos, em cima do

dinheiro público. Não vai entrar ninguém bem intencionado nessa cidade,
todo mundo que senta naquela cadeira tá mal intencionado!…

(…) vamos parar de reclamar e agir, dar resposta a esse MAU-CARÁTER da

política...” (Id n. 24497969 – p. 3) – Grifos do Querelante.

 

Diante disso, é importante transcrever, de forma integral, as declarações do radialista em seu programa de rádio,

conforme mídia radiofônica anexada nos Id’s n. 26966042, 26966047 e 26966556:

 

“É conversa pra boi dormir. Tudo que sai aí da boca de alguém da gestão, com

relação ao DAESA, é conversa pra boi dormir. Mentindo, enganando a

população, enganando as pessoas que estão nos bairros desassistidas com a

falta de água, com a falta de esgotamento sanitário. Anote aí, viu? É mais uma

população que vai sofrer quando se mudar para o Sousa Dois. Isso se se

mudar logo. Se essa lista, completamente eivada de denúncias e suspeitas de

favorecimento a determinadas pessoas em Sousa, não for cancelada. Vale a

pena lembrar que na primeira gestão do prefeito Fábio Tyrone, a gestão dele

fez uma lista de pessoas pra morarem em Lagoa dos Patos, e aquela relação

tava toda viciada, e foi cancelada pelo Ministério Público. Quem garante que

agora, com essas denúncias que foram apontadas, a partir da divulgação da

relação, na tarde de anteontem, também não vá acontecer a mesma coisa?

Porque ontem, depois das denúncias, muita gente foi ao Ministério Público
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Federal dizer lá que tinha gente, parente de vereador que recebeu casa, gente

que trabalha na Prefeitura e que ganha acima de R$ 1.800,00 que recebeu

casa, gente ligada a assessores do Prefeito recebeu casa… enfim, uma série

de denúncias. Quem garante que essa lista, a exemplo daquela primeira de

Lagoa dos Patos, também na gestão do senhor Fábio Tyrone Braga de

Oliveira, o que se diz probo administrativamente falando, não vai ser anulada?

Então assim, chega, gente! Tudo tem limite, né? Tudo é pra querer se dar bem

em cima dos nossos recursos, em cima do dinheiro público. Num vai entrar

ninguém bem intencionado nessa cidade? Todo mundo que senta naquela

cadeira tá mal intencionado? É denúncia aí de UPA, é denúncia de creche do

Angelim, é denúncia de roupa e médica, é denúncia do glaucoma, é denúncia

da ação do Assolan, né? Leva até dinheiro das festas juninas da Prefeitura

para as suas empresas particulares. Pra onde você olha, pra direita, pra

esquerda, é gente mau intencionada. Num vai aparecer ninguém nessa cidade

realmente com o compromisso de gerir bem? Eita, meu Deus do céu, viu?! Ow

Sousa pra num ter sorte! Quem é que vai aparecer aí bem intencionado pra

aplicar bem o recurso público? Aí você olha mais pra cima no Governo do

Estado, ave maria, ali é que têm gente mal intencionada, somente na intenção

de locupletar-se com o dinheiro público. Você olha pra o Poder Judiciário, a

mesma coisa. Olha para uma Câmara de Vereadores, do mesmo jeito! Olha

pra uma prefeitura de uma cidade do interior, uma cidade pequena, do mesmo

jeito. Tá difícil, viu? Tá difícil! Agora isso nas campanhas, a conversa… ah… é

um santo! Eu vou fazer isso, eu vou resolver isso… Esse que tá aí tá levando

o dinheiro pra casa, aí ele ganha, com a promessa enganando o povo. Aí faz a

mesma coisa, desvia o dinheiro da prefeitura e coloca no seu bolso. Tem jeito

um país desse? Tem jeito? Tem! O povo sabendo votar. E ano que vem é ano

eleitoral, viu?! Vamos parar de reclamar e agir, viu?! Dar a resposta a esses

mau caráter da política nas urnas. Só assim a gente constrói uma cidade

melhor. (...)” 

 

De tais termos, concluo que não foram descritos fatos desonrosos específicos, além de que, dos trechos do programa

de rádio transcritos pelo Querelante com o intuito de demonstrar o cometimento dos crimes de calúnia e difamação, não

restou evidente a intenção do Querelado em ofender a sua honra objetiva, sendo irrelevante que as palavras analisadas

objetivamente, se mostrem aptas a ofender.

Destaco que os trechos foram isolados, na Queixa-crime, para fazer parecer que há ofensas dirigidas ao suposto

ofendido, pois, ao analisá-las em seu contexto original, repito, não há mácula à honra objetiva do Querelante.

Passo a analisar os trechos apresentados pelo Querelante na peça inicial:

1) Com relação ao trecho “(...). esse que está aí tá LEVANDO O DINHEIRO PRA CASA...”, o Querelado não se refere

a fato determinado ou específico, mas vago e impreciso, pois dá abertura a diversas interpretações como, por exemplo,

a possibilidade do gestor estar sendo remunerado pelos cofres públicos e não estar cumprindo as suas promessas de

campanha. Isso pode se adequar à conduta de “levar dinheiro pra casa.”.

2) Já o trecho “(...) DESVIA O DINHEIRO DA PREFEITURA E COLOCA NO SEU BOLSO.” também não especifica fato

determinado ou específico, porquanto o Querelado deixou claro em seu depoimento que proferiu tais palavras com base

nas denúncias oferecidas no âmbito da Justiça Federal. Neste ponto, cito o seguinte trecho de seu depoimento:

 

“É denúncia aí de UPA, é denúncia de creche do Angelim, é denúncia de

roupa e médica, é denúncia do glaucoma, é denúncia da ação do Assolan, né?

Leva até dinheiro das festas juninas da Prefeitura para as suas empresas

particulares” (Id n. 26966047).

 

3) No que refere-se ao trecho “(…) tudo é para querer se dar bem em cima dos nossos recursos, em cima do dinheiro

público. Não vai entrar ninguém bem intencionado nessa cidade, todo mundo que senta naquela cadeira tá mal
intencionado!…”, o Querelante o colocou em tom de exclamação, em um sentido de afirmação, como se o Querelado
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tivesse destinado a ele, no entanto, este o pronuncia de forma indeterminada, e como disse em seu depoimento, não em

tom de afirmação, mas em tom de indagação:

 

“Então assim, chega, gente! Tudo tem limite, né? Tudo é pra querer se dar

bem em cima dos nossos recursos, em cima do dinheiro público. Num vai

entrar ninguém bem intencionado nessa cidade? Todo mundo que senta

naquela cadeira tá mal intencionado?” (Id n. 26966047).

 

4) Por fim, no tocante ao trecho, “(…) vamos parar de reclamar e agir, dar resposta a esse MAU-CARÁTER da

política...”, verifico que o ofendido não o citou corretamente, uma vez que a pronúncia do radialista é no plural (ainda

que com equívoco de concordância nominal), e não no singular como citou o Querelante, o que torna a afirmação sem

destinatário certo, portanto, impossível de identificar a ofensa determinada e específica ao Querelante:

 

“Vamos parar de reclamar e agir, viu?! Dar a resposta a esses mau caráter da

política nas urnas.” (Id n. 26966047) – Grifos acrescentados.

 

A partir de tais análises, vislumbro que toda a fala do Querelado no programa de rádio denota, na verdade, a crítica

jornalística voltada à gestão municipal, tendo partido da análise da atual situação da autarquia municipal, o DAESA. Não

obstante, trata-se do direito de fiscalização inerente a todo e qualquer cidadão - próprio do Estado Democrático de

Direito -, não havendo o que se falar em ilicitude, uma vez que, dirigidas ao Querelante, na qualidade de gestor público,

inserem-se no âmbito do controle dos atos da Administração.

É direito do cidadão fiscalizar a Administração Pública e, quando for o caso, denunciar irregularidades e pedir a adoção

de providências. Cuida-se de um consectário do direito amplo à livre manifestação do pensamento, com referência

específica na parte da Constituição que trata do controle externo do Poder Executivo. E mesmo que não houvesse

previsão expressa na Carta Magna, a fiscalização e o controle dos atos da Administração pelo cidadão, como já dito,

são expressões do Estado Democrático de Direito.

O radialista, utilizando-se do seu direito constitucional, apresentou fatos relacionados à gestão do município de

Sousa/PB que, à sua perspectiva, estariam maculados por irregularidades. Aqui, os comentários, ainda que por meio de

programa de rádio, mostram-se como um simples exercício de direito inerente à cidadania pelo Querelado.

Destarte, não transparecendo o pravus animus - que constitui elemento essencial à positivação dos delitos contra a

honra -, as condutas são consideradas atípicas por ausência do dolo específico ou da vontade de caluniar e difamar.

É que, repito, as condutas tidas como criminosas pelo Querelado foram praticadas no exercício regular de direito,

indicando a ausência do animus caluniandi e difamandi.

Nesse sentido, entendem os Tribunais de Justiça do Alagoas e de Santa Catarina, respectivamente:

 

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA CRIME.

CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO

SUMÁRIA DO RÉU. RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DA

ILICITUDE DO FATO. CRÍTICAS À GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE

PIAÇABUÇU/AL. APONTAMENTO DE IRREGULARIDADES. DENÚNCIA

FORMALIZADA PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EXERCÍCIO

REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESE EM QUE O APELADO, COMO UM

CIDADÃO, REPORTOU-SE AO APELANTE, NA QUALIDADE DE GESTOR

PÚBLICO, AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, COMO UMA FORMA DE

CONTROLE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO. PLEITO RECURSAL DE

REFORMA DA SENTENÇA IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DO

DOLO, ELEMENTO SUBJETIVO ESSENCIAL À CONFIGURAÇÃO DO TIPO

PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE OFENDER A

DIGNIDADE E HONRA DO QUERELANTE. PELO CONHECIMENTO E

IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1 - A sentença absolutória amparou-se
na convicção fundamentada do magistrado que, fazendo referência ao
direito de fiscalização inerente a todo e qualquer cidadão - próprio do
Estado Democrático de Direito -, entendeu que os fatos imputados ao
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recorrido são lícitos, uma vez que, dirigidas ao apelante na qualidade de
gestor público, inserem-se no âmbito do controle dos atos da
Administração. Sentença mantida. 2 – Recurso de apelação criminal

conhecido e impróvido.

(TJ-AL - APL: 00000218120118020026 AL 0000021-81.2011.8.02.0026,

Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 07/06/2017,

Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2017) – Grifos acrescentados.

 

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CALÚNIA E DIFAMAÇÃO (ARTS. 138 E 139

E 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, NOS

TERMOS DO ART. 386, INCISO III, DO CÓDIGO “PENAL. RECURSO DO

QUERELANTE. DECLARAÇÕES PROFERIDAS PELO QUERELADO, EM
RÁDIO COMUNITÁRIA, ACERCA DA SUSCITADA MÁ GESTÃO,
EVENTUALMENTE, OPERADA PELO APELADO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. ARGUMENTOS NÃO DIRECIONADOS, ESPECIFICAMENTE,
AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI E ANIMUS
DIFAMANDI. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PROCURADOR-GERAL DE

JUSTIÇA QUE OPINOU PELO CONHECIDO E DESPROVIMENTO DO

APELO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Não havendo indícios
mínimos de que as quereladas praticaram os crimes narrados na queixa-
crime ou de que agiram com animus caluniandi, difamandi ou injuriandi,
correta a decisão que não recebeu a peça - Parecer da PGJ pelo

provimento parcial do recurso - Recurso desprovido

(TJ-SC - APR: 00021578920088240011 Brusque 0002157-89.2008.8.24.0011,

Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 27/06/2019,

Primeira Câmara Criminal)”- Grifos acrescentados.

 

Lembrando que, sobre a necessidade de imputação específica em tais crimes, já se posicionou o Supremo Tribunal

Federal:

 

“QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. PRESCRIÇÃO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO.

AUSENTE DESCRIÇÃO DA CONDUTA. QUEIXA-CRIME REJEITADA. 1.
Está extinta a punibilidade do crime de injúria, tendo em vista a
prescrição. 2. A narrativa constante da inicial não tipifica o crime de
calúnia, para cuja configuração é necessário que tenha havido imputação
concreta e individualizada, ao Querelante, de fato definido como crime. 3.
A inicial também não narrou o crime difamação, cujo tipo penal demanda,
além do insulto, a imputação, ao Querelante, de fato específico e
definido, ofensivo à sua reputação. 4. Queixa-crime rejeitada. (Inq 2870,

Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2012,

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 06-08-2012 PUBLIC 07-08-

2012).” - Grifos acrescentados.

 

Não se olvida do fato de que toda a manifestação do pensamento foi realizada em meio a debate ideológico/político,

como é possível perceber no primeiro áudio anexado, que inicia por um terceiro que, junto com o Querelado, analisavam

eventuais transtornos experimentos pelos munícipes de Sousa/PB.

Sobre o tema, em caso idêntico ao dos autos, manifestou-se o Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

 

“QUEIXA-CRIME - PREFEITO MUNICIPAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA

POR PRERROGATIVA DE FORO - CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO (CP,

ARTS. 138, 139 E 140)- FRASE PROFERIDA EM ENTREVISTA À

EMISSORA DE RÁDIO - MENÇÃO À COOPERATIVA PRESIDIDA PELOS

QUERELANTES - DECLARAÇÃO GENÉRICA QUE NÃO CITOU OS NOMES
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DAS PARTES - LIGAÇÃO MERAMENTE INDIRETA - CONTEXTO DE

DISPUTA POLÍTICA -  OFENSA INSIGNIFICANTE -  CARÁTER

FRAGMENTÁRIO DO DIREITO PENAL - FATO ATÍPICO - ACUSAÇÃO

JULGADA IMPROCEDENTE. (TJSC, Queixa-Crime n. 2014.063005-7, de

Braço do Norte, rel. Des. Salete Silva Sommariva, j. 01-09-2015)”

 

Outro ponto que merece ser sublinhado é o fato de que tais declarações foram proferidas durante programa de rádio, o

qual visava transmitir a melhor informação aos cidadãos da comarca de Sousa ou de outros indivíduos interessados na

averiguação do tema. Nesse aspecto, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 5o., inciso IX, preleciona: "é

livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou

licença" e também "é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato" (art. 5º, inciso IV).

Anoto, inclusive, que esse é o entendimento da nobre representante do Ministério Público (Id n. 28585899). 

Constato, portanto, que inexiste adequação típica entre as declarações feitas pelo Querelado, citadas pelo Querelante, e

os tipos penais elencados pelo querelante. Primeiro, porque não se referiam especificamente ao querelante (imputar fato

a "alguém"). Segundo, porque as alegações foram genéricas, sem que houvesse fato específico que as tenha motivado.

Não bastasse tudo isso, não se extrai das declarações proferidas pelo Querelado sua real vontade de caluniar ou

difamar a pessoa específica do Querelante. É dizer, não se mostra cristalino nos autos a existência de dolo na conduta

perpetuada, elemento subjetivo imprescindível no caso de crimes contra a honra.

Sobre o tema, leciona Rogério Greco: "o crime de calúnia só admite a modalidade dolosa, ou seja, o chamado animus

calumniandi, a vontade de ofender a hora do sujeito passivo, sendo admitidas, entretanto, quaisquer modalidade de

dolo, seja ele direto ou mesmo eventual" (p. 408). Na mesma esteira é o ensinamento sobre a calúnia (p. 424) (Curso de

direito penal: parte especial, volume II: introdução à teoria geral da parte especial: crimes contra pessoa Rogério Greco

8 Niterói RJ: Impetus, 2011).

Por fim, trago à baila precedente do Tribunal de Justiça da Paraíba:

 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PROGRAMA ESPORTIVO DE RÁDIO. CONTEÚDO MERAMENTE

INFORMATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE "ANIMUS CALUNIANDI E

DIFAMANDI". LIBERDADE DE IMPRENSA. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO

DO NOME DA AUTORA. CRÍTICAS DIRETAMENTE DIRECIONADAS A EX-

JOGADORES E DIRIGENTES DE CLUBE DE FUTEBOL LOCAL. AUSÊNCIA

DE MÁCULA À HONRA DA PROMOVENTE. ACERTO DA DECISÃO

RECORRIDA. DESPROVIMENTO. - Para configurar o dano moral cometido
pela imprensa, tem que restar demonstrado a ocorrência deliberada de
injúria, difamação e calúnia, e que o ofensor agiu com o intuito específico
de agredir moralmente a vítima. Caso as declarações feitas em programa
de rádio tenham se limitado a tecer críticas prudentes (animus criticandi)
ou a narrar fatos de interesse coletivo (animus narrandi), não há que se
falar em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercício
regular do direito de informação - Assim sendo, ainda que as críticas e

opiniões sejam duras, isso não implica dizer que os Promovidos/Apelados

agiram com a condição prévia de ofender a honra da Autora, que sequer foi

citada. Não houve, nas aludidas participações no Programa de Rádio, um juízo

de valor, uma falsa imputação à Autora/Apelante, mas apenas críticas a ex-

jogadores e ex-presidentes do Atlético de Cajazeiras, que teriam atuado no

Clube, e mesmo assim, somente alguns deles tiveram o nome especificamente

c i t a d o s .  ( T J P B  -  A C Ó R D Ã O / D E C I S Ã O  d o  P r o c e s s o  N º

00022105020088150131, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES.

LEANDRO DOS SANTOS , j. em 14-05-2019)

(TJ-PB 00022105020088150131 PB, Relator: DES. LEANDRO DOS SANTOS,

Data de Julgamento: 14/05/2019, 1ª Câmara Especializada Cível)”- Grifos

acrescentados.
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Portanto, à luz dos entendimentos acima expostos, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta e em harmonia com o parecer do Ministério Público (Id n.

28585899), nos moldes do art. 386, incisos I e II, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão

punitiva para ABSOLVER LEVI DANTAS DE FIGUEIREDO, das acusações de calúnia (art. 138, CP) e difamação (art.

139, CP), supostamente praticadas e veiculadas contra FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, em programa de rádio

veiculado no dia 05 de setembro de 2019.

Sem custas.

Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Operado o trânsito em julgado, certifique-se e ARQUIVEM-se os autos.
Cumpra-se.

Sousa/PB, data do protocolo eletrônico.

 

MATHEWS FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA DO AMARAL
Juiz de Direito

[Documento datado e assinado eletronicamente - art. 2º, lei 11.419/2006]
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