
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AÇÃO PENAL Nº 555 - DF (2008/0249905-6)
  

RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX
AUTOR     : M P F 
RÉU       : F DA C T N 
ADVOGADA : FERNANDA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO 

EMENTA

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CORTE ESPECIAL. DELITO DE 
INJÚRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DO 
REPRESENTADO. EXPRESSÕES UTILIZADAS COMO 
FUNDAMENTOS DE DECISUM . ANIMUS NARRANDI . AÇÃO PENAL 
REJEITADA.
1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em face de desembargador 
do TRF da 1ª Região, pela suposta prática de injúria e difamação, consubstanciada 
na prolação de decisum  judicial.
2. Os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento 
subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de "dolo específico", 
cognominado "animus injuriandi", consoante cediço em sede doutrinária e na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça.
3. A doutrina pátria leciona que: O dolo na injúria, ou seja, a vontade de 
praticar a conduta, deve vir informado no elemento subjetivo do tipo, ou 
seja, do animus infamandi ou injuriandi, conhecido pelos clássicos como 
dolo específico. Inexiste ela nos demais animii (jocandi, criticandi, narrandi 
etc.) (itens 138.3 e 139.3). Tem-se decidido pela inexistência do elemento 
subjetivo nas expressões proferidas no calor de uma discussão, no 
depoimento como testemunha etc. (MIRABETE, Julio Fabrini, Código Penal 
Interpretado, 6ª Ed, São Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 1.123) (Grifamos).
No mesmo sentido, FRAGOSO, Heleno Cláudio: 'o propósito de ofender 
integra o conteúdo de fato dos crimes contra a honra. Trata-se do chamado 
'dolo específico', que é elemento subjetivo do tipo inerente à ação de 
ofender. Em conseqüência, não se configura o crime se a expressão 
ofensiva for realizada sem o propósito de ofender. É o caso, por exemplo, 
da manifestação eventualmente ofensiva feita com o propósito de informar 
ou narrar um acontecimento (animus narrandi), ou com o propósito de 
debater ou criticar (animus criticandi), particularmente amplo em matéria 
política." (Lições de Direito Penal – Parte Especial; 10ª ed., Rio de Janeiro: 
Forense, 1988, p. 221-222, v.I.).
NELSON HUNGRIA por seu turno, assim definia o dolo específico nos crimes 
contra a honra:

Pode-se, então, definir o dolo específico do crime contra a honra 
como sendo a consciência e a vontade de ofender a honra alheia 
(reputação, dignidade ou decoro), mediante a linguagem falada, mímica 
ou escrita. Ê indispensável a vontade de injuriar ou difamar, a vontade 
referida ao eventus sceleris, que é no caso, a ofensa à honra. 
(Comentários ao Código Penal, 5ª ed.: Rio de Janeiro, Forense, 1982, p. 
53, volume VI,).

4. Forçoso destacar, que se infere do voto reputado pela 
Procuradora-representante como injurioso, a intenção de expor os fatos com 
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acréscimo de certa dose de perplexidade por parte de seu prolator, instado a 
conceder ordem de habeas corpus  em processo de extrema gravidade, por força 
de sua duração irrazoável, sendo certo que após longos 5 anos de investigação 
solicitou-se "diligências indispensáveis", o que pressupõe sejam requeridas ab 
initio no bojo da persecução ainda inquisitorial.
5. O animus narrandi  depreendido do voto faz ressoar inequívoco que o voto 
tão-somente teve o condão de narrar os acontecimentos, quando muito com dose 
de animus criticandi  sem que se pudesse depreender qualquer intenção de 
injuriar a procuradora representante. Sob esse ângulo, narrou o expositor do voto; 
verbis :

Sim, atrasos eventuais, os juízes e os tribunais, inclusive nossa 
Terceira Turma, tem aceito. Estamos, assim, de acordo com a afirmativa 
da Quinta Turma do STJ. Mas uma demora de quase cinco anos  não pode 
ser considerada eventual. E o pior para, depois de todo esse tempo, pedir 
diligências, que diz ser imprescindíveis pelo Ministério Público federal, já 
deveriam ter sido requeridas logo no início da investigação. Só podemos 
dizer, datíssima vênia, que a Procuradora da República Lívia nascimento 
Tinoco foi desidiosa.

6. A expressão de vênia , acompanhada por embargos de declaração na qual o 
denunciado reconheceu nominalmente que não fora a Procuradora-representante, 
a desidiosa, reforça a ausência de elemento subjetivo no tipo penal. Sob esse 
enfoque, é mister ressaltar que ambas as votações foram públicas, encerrando 
retratação eficaz.
É que o Desembargador, quando se pronunciou em sede de embargos de 
declaração, verberou, verbis : "O equívoco contido no acórdão - a inércia não 
foi da Procuradora da República" ; reconhecendo nominalmente que à 
Procuradora-representante não poderia ser atribuída a pecha de desidiosa, 
porquanto, diversamente do que lhe parecera, a mesma recebera os autos em 
prazo recente, restando 
7. A jurisprudência da Suprema Corte e da egrégia Corte Especial perfilha o 
entendimento supra delineado, consoante se infere dos seguintes precedentes: HC 
72.062/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJU 21.11.97; Apn 
516/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Corte Especial, DJU 06.10.08; Apn 
490/RS, desta relatoria, DJU 25.09.08; ExVerd 42/ES, Rel. Min. HAMILTON 
CARVALHIDO, Corte Especial, DJU 03.09.07; Apn 488/SP, Rel. Min. JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJU 19.11.07; e Apn 360/MG, Rel. 
Min. ANTÔNIO DE PÁUDA RIBEIRO, Corte Especial, DJU 25.04.05.
8. Piero Calamandrei, na sua memorável obra "O elogio aos juízes feito por um 
advogado", distingue os sentimento da paixão e da razão, atribuindo o primeiro aos 
advogados na atuação em juízo e o segundo aos juízes, como consectário do 
equilíbrio, representando pela balança da Justiça.
Nada obstante, no calor das discussões, a paixão judicial autentica a humanidade 
dos juízes, razão pela qual, com acerto, assentou-se nessa Corte que:

" (...) 2. No teatro de disputas políticas e de espaço de poder 
institucional, as condutas dos envolvidos nos fatos desencadeadores da 
denúncia criminal tornam desculpáveis possíveis ofensas, acusações e 
adjetivações indesejáveis.

3. Na avaliação contextual dos fatos pertinentes, não se 
identifica a vontade deliberada de difamar ou injuriar.
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4. As ásperas palavras dirigidas à vítima, pela denunciada, soam 
como indignação pelos episódios institucionais vivenciados. (...)" (Apn 
516/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Corte Especial, DJU 06.10.08)

10. A atipicidade do fato descrito na denúncia decorre, ainda, de subprincípio 
encartado na LOMAN, art. 41 segundo o qual o magistrado não pode ser punido 
ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que 
proferir, salvo em casos específicos ora não observados, bem como da excludente 
do art. 142, III do Código Penal, verbis:

"Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação punível:
(...)
III - o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em 

apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do 
ofício."

11. Improcedência da acusação (artigo 6º, caput  da Lei 8.038/90).

 

  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da CORTE ESPECIAL do 
Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 
seguir, por unanimidade, julgar improcedente a acusação, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Nilson Naves, Ari Pargendler, Fernando 
Gonçalves, Felix Fischer, Gilson Dipp, Hamilton Carvalhido, Paulo Gallotti, Francisco Falcão e 
Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Impedida a Sra. Ministra Eliana Calmon. 
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Aldir Passarinho Junior e Nancy 

Andrighi.
Sustentaram oralmente a Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, 

Subprocuradora-Geral da República, e a Dra. Fernanda Oliveira da Costa Tourinho, pelo réu.

Brasília (DF), 1º de abril de 2009(Data do Julgamento).

MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA 
Presidente

MINISTRO LUIZ FUX 
Relator
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AÇÃO PENAL Nº 555 - DF (2008/0249905-6)
  

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Trata-se de denúncia 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em face de F DA C T, Desembargador 

Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pela suposta prática da conduta prevista no 

art. 139 c/c 141, II e III do Código Penal.

O MPF aduziu que, em 18.12.2007, por ocasião do julgamento do HC 

2007.01.00.027472-1/DF o mencionado desembargador, com animus  difamandi e injuriandi , 

teria denegrido a honra da Procuradora da República L N T ao proferir seu voto, in verbis:

"(...) Informa a MMª Juíza Federal Maria de Fátima de Paula Pessoa 
da Costa (fls. 229/233), em resposta á solicitação nossa, que a 
autoridade policial cumpriu a decisão e apresentou relatório 
conclusivo. Todavia, indo os autos ao Ministério Público Federal, a 
Procuradora da República Lívia nascimento Tinoco, requereu novas 
diligências, que, no seu entender, 'eram imprescindíveis para o 
deslinde dos fatos' . E, assim, os autos voltaram à Delegacia de origem 
para que a autoridade policial, em trinta dias, realizasse as 
providência requeridas.
Voltou tudo ao status quo. E o que é pior, agora é a Procuradora da 
República que, por via travessa, endossa a atuação desidiosa na 
autoridade policial, infringindo a Constituição Federal, art. 5º, 
LXXVIII e o art. 10, caput do Código de Processo Penal.
(...) A autoridade policial, durante mais de quatro anos, não conseguiu 
reunir provas de que o paciente solicitou ou recebeu vantagem indevida 
para a prática de ato ou aceitou promessa de tal vantagem.
A Procuradora da República Lívia Nascimento Tinoco também nada 
conseguiu. Depois de tantos anos ainda pede diligências que reputa 
imprescindíveis para apuração dos fatos.  (...)
Depois de quase cinco anos é que a ilustre Procuradora Lívia 
Nascimento Tinoco veio a aperceber que tais diligências eram 
IMPRESCINDÍVEIS para que examinasse se era caso de arquivar o 
inquérito ou de oferecer denúncia.  (...)
Sim, atrasos eventuais, os juízes e os tribunais, inclusive nossa 
Terceira Turma, tem aceito. Estamos, assim, de acordo com a afirmativa 
da Quinta Turma do STJ. Mas uma demora de quase cinco anos  não 
pode ser considerada eventual. E o pior para, depois de todo esse 
tempo, pedir diligências, que diz ser imprescindíveis pelo Ministério 
Público federal, já deveriam ter sido requeridas logo no início da 
investigação. Só podemos dizer, datíssima vênia, que a Procuradora da 
República Lívia nascimento Tinoco foi desidiosa.
Não se deseja, de maneira alguma, coactar a atuação do bravo 
Ministério Público Federal, mas se pretende qye seus membros 
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observem a Constituição Federal e as leis dos país, a fim de não ferir 
os direitos do cidadão. Todo poder tem limites." (fls. 10/13 dos autos)

Narra que o processo principal dessa lide versa sobre inquérito policial, instaurado 

em 2003, para apurar possíveis crimes relacionados à empresa White Martins, segundo 

informações contidas na agenda apreendida em poder de Alexandre dos Santos. Durante as 

investigações, foi impetrado o referido habeas corpus , em 11.07.2007, em favor de Mércio 

Felsky, um dos envolvidos no caso, com o escopo de trancar o inquérito policial 003/2003, com 

fulcro na ausência de justa causa e de demora em sua conclusão, que originaria ofensa ao 

princípio da duração razoável dos processos. 

Ao apreciar o caso, a 3ª Turma do TRF da 1ª Região, concedeu parcialmente a 

ordem, para estipular o prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito. A autoridade policial, 

diante do julgado, teria encerrado as investigações, concluindo, que não restara provado os tipos 

investigados. A ofendida, que havia requerido diligências à Polícia Federal, em primeiro momento 

que falara nos autos, antes da manifestação para o encerramento das investigações, insistiu nas 

diligências, reiterando sua cota anterior e devolvendo os autos à DPF/DF, em 14.11.2007. Por 

sua vez, a autoridade policial, em 18.01.2008, mediante justificativa, requereu prazo de 90 dias 

para a conclusão do inquérito, pedido, com o qual a representante teria concordado. Em 

06.02.2008, veio ofício ao inquérito policial comunicando seu trancamento. Ciente do voto 

proferido no acórdão acima mencionado, ofereceu a suposta ofendida representação, afirmando 

ter sido vítima de difamação e injúria.

Destaca o Parquet Federal a inverdade nas imputações do Desembargador, uma 

vez que a Procuradora representante somente teria tomado conhecimento da lide em 24.05.2007 

e não "há mais de cinco anos" e, inclusive nessa oportunidade, teria requerido uma série de 

diligências, afastando qualquer possibilidade de conduta desidiosa. Ressaltou a desonra e 

humilhação que a atribuição injusta teria cometido à representante. Apontou que o propósito de 

difamar e injuriar estaria evidente no referido voto, pois a representante teria sido colocada em 

situação vexatória, mediante a transcrição de seu nome associado à desídia. 

O MPF ainda pugna por afastar a possibilidade de se considerar a manifestação 

do Desembargador nos embargos de declaração no habeas corpus como retratação ou 

arrependimento eficaz. Na oportunidade, se pronunciou o Desembargador:

"PROCESSO PENAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O equívoco contido no acórdão - a inércia não foi da Procuradora da 
República que, depois de quase cinco anos de tramitação do inquérito, 
veio a verificar que havia a necessidade de diligências imprescindíveis 
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para a investigação - não pode ser corrigido com a redação de novo 
acórdão e de nova ementa, e, sim, como foi, mediante embargos de 
declaração. 

No corpo do voto dos embargos, ainda esclareceu o Desembargador (fls. 796):

"1. O Ministério Público Federal durante quase cinco anos 
permaneceu sem atuar concretamente no inquérito, limitando-se, 
durante esse tempo, a pedir diligências. Reconhece-se, no entanto, 
que a Procuradora da República Lívia nascimento só esteve à frente 
do inquérito nos dois últimos meses antes do seu trancamento, não 
podendo, assim, se lhe imputar a pecha de desidiosa.
2. Por decisão da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região, podem participar da Turma dois Juízes 
Convocados, presidindo a sessão um Juiz do Tribunal. Inexistência, 
portanto, de nulidade. Observe-se que o Ministério Público tem 
participado das sessões compostas majoritariamente por juízes de 
primeiro grau há muitos anos e até hoje nada alegou quanto à sua 
inconstitucionalidade.
3. Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, 
para esclarecer que a Procuradora da República Lívia Nascimento 
Tinmoco não se houve com desídia, sem alterar, contudo, o 
resultado do julgamento."

Ao final, requereu a autuação a notificação do acusado para oferecer resposta e 

a designação de audiência preliminar, com a presença do réu e da vítima, na qual se proporia a 

transação penal. Juntou documento para comprovar a conduta irrepreensível da Procuradora, 

inclusive em relação ao processo no qual se deu o litígio.

Instado a se manifestar (fls. 773), alegou, em defesa preliminar (fls. 781/786) a 

falta de justa causa para o oferecimento da denúncia, por se tratar de fato atípico. 

No seu entendimento: (i) não se caracterizaria o crime de difamação porque o 

denunciado apenas criticou a postura do MPF, que levou cinco anos para pedir novas diligências, 

sem atribuir fato certo que ofendesse a honra objetiva do sujeito passivo e lhe causasse prejuízo; 

(ii) haveria a ausência de intenção de difamar, mas sim critica da atuação funcional, restando ao 

juiz o dever de emitir opiniões sobre aquilo que está sendo analisado; (iii) justifica-se o emprego 

da expressão "desidiosa" dentro de uma situação de demora na instrução do inquérito policial, 

sem a intenção de ofender quem quer que fosse. Nesse ponto, suscitou precedentes desta Corte 

sobre a anulação de ação penal, em razão de defesa desidiosa e destacou que o magistrado não 

pode ser punido, no exercício de sua função judicante, pelas opiniões que manifesta, com espeque 

nos arts. 41, LOMAN e 142, III, CP.

Ressaltou, também, (iv) a atipicidade da conduta atribuída ao representado, ao 
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argumento de que inexistiria elemento subjetivo especial no tipo - dolo específico para a doutrina 

tradicional - logo, o animus difamandi , verificando-se, no processo o animus consullendi  

(intenção de advertir), traduzida em opinião negativa sobre a atuação do MPF, visto como Órgão 

uno e indivisível, ocorrida dentro da imunidade relativo do magistrado em apontar irregularidades 

observadas (STF, QCr 501/DF, DJU 28.11.97); e (v) a integração do voto com os embargos de 

declaração, no qual se retratou ao constatar que a Procuradora esteve à frente do processo por 

apenas dois meses, não podendo lhe ser imputada a desídia.

O Ministério Público Federal, em parecer acostado às fls. 806/807, opina no sentido 

do acolhimento da denúncia.

É o relatório.

 

Documento: 869832 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 14/05/2009 Página  7 de 24



 

 

Superior Tribunal de Justiça

AÇÃO PENAL Nº 555 - DF (2008/0249905-6)
  
  

EMENTA

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CORTE ESPECIAL. DELITO 
DE INJÚRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA 
CONDUTA DO REPRESENTADO. EXPRESSÕES 
UTILIZADAS COMO FUNDAMENTOS DE DECISUM . 
ANIMUS NARRANDI . AÇÃO PENAL REJEITADA.
1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em face de 
desembargador do TRF da 1ª Região, pela suposta prática de injúria e 
difamação, consubstanciada na prolação de decisum  judicial.
2. Os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o 
elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de 
"dolo específico", cognominado "animus injuriandi", consoante cediço 
em sede doutrinária e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 
deste Superior Tribunal de Justiça.
3. A doutrina pátria leciona que: O dolo na injúria, ou seja, a vontade 
de praticar a conduta, deve vir informado no elemento subjetivo do 
tipo, ou seja, do animus infamandi ou injuriandi, conhecido pelos 
clássicos como dolo específico. Inexiste ela nos demais animii 
(jocandi, criticandi, narrandi etc.) (itens 138.3 e 139.3). Tem-se 
decidido pela inexistência do elemento subjetivo nas expressões 
proferidas no calor de uma discussão, no depoimento como 
testemunha etc. (MIRABETE, Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 
6ª Ed, São Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 1.123) (Grifamos).
No mesmo sentido, FRAGOSO, Heleno Cláudio: 'o propósito de 
ofender integra o conteúdo de fato dos crimes contra a honra. 
Trata-se do chamado 'dolo específico', que é elemento subjetivo do 
tipo inerente à ação de ofender. Em conseqüência, não se configura 
o crime se a expressão ofensiva for realizada sem o propósito de 
ofender. É o caso, por exemplo, da manifestação eventualmente 
ofensiva feita com o propósito de informar ou narrar um 
acontecimento (animus narrandi), ou com o propósito de debater ou 
criticar (animus criticandi), particularmente amplo em matéria 
política." (Lições de Direito Penal – Parte Especial; 10ª ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 1988, p. 221-222, v.I.).
NELSON HUNGRIA por seu turno, assim definia o dolo específico nos 
crimes contra a honra:

Pode-se, então, definir o dolo específico do crime 
contra a honra como sendo a consciência e a vontade de 
ofender a honra alheia (reputação, dignidade ou decoro), 
mediante a linguagem falada, mímica ou escrita. Ê indispensável 
a vontade de injuriar ou difamar, a vontade referida ao eventus 
sceleris, que é no caso, a ofensa à honra. (Comentários ao 
Código Penal, 5ª ed.: Rio de Janeiro, Forense, 1982, p. 53, 
volume VI,).

4. Forçoso destacar, que se infere do voto reputado pela 
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Procuradora-representante como injurioso, a intenção de expor os fatos 
com acréscimo de certa dose de perplexidade por parte de seu prolator, 
instado a conceder ordem de habeas corpus  em processo de extrema 
gravidade, por força de sua duração irrazoável, sendo certo que após 
longos 5 anos de investigação solicitou-se "diligências indispensáveis", o 
que pressupõe sejam requeridas ab initio no bojo da persecução ainda 
inquisitorial.
5. O animus narrandi  depreendido do voto faz ressoar inequívoco que 
o voto tão-somente teve o condão de narrar os acontecimentos, quando 
muito com dose de animus criticandi  sem que se pudesse depreender 
qualquer intenção de injuriar a procuradora representante. Sob esse 
ângulo, narrou o expositor do voto; verbis :

Sim, atrasos eventuais, os juízes e os tribunais, 
inclusive nossa Terceira Turma, tem aceito. Estamos, assim, de 
acordo com a afirmativa da Quinta Turma do STJ. Mas uma 
demora de quase cinco anos  não pode ser considerada eventual. 
E o pior para, depois de todo esse tempo, pedir diligências, que 
diz ser imprescindíveis pelo Ministério Público federal, já 
deveriam ter sido requeridas logo no início da investigação. Só 
podemos dizer, datíssima vênia, que a Procuradora da República 
Lívia nascimento Tinoco foi desidiosa.

6. A expressão de vênia , acompanhada por embargos de declaração na 
qual o denunciado reconheceu nominalmente que não fora a 
Procuradora-representante, a desidiosa, reforça a ausência de elemento 
subjetivo no tipo penal. Sob esse enfoque, é mister ressaltar que ambas 
as votações foram públicas, encerrando retratação eficaz.
É que o Desembargador, quando se pronunciou em sede de embargos de 
declaração, verberou, verbis : "O equívoco contido no acórdão - a 
inércia não foi da Procuradora da República" ; reconhecendo 
nominalmente que à Procuradora-representante não poderia ser atribuída 
a pecha de desidiosa, porquanto, diversamente do que lhe parecera, a 
mesma recebera os autos em prazo recente, restando 
7. A jurisprudência da Suprema Corte e da egrégia Corte Especial 
perfilha o entendimento supra delineado, consoante se infere dos 
seguintes precedentes: HC 72.062/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 
Primeira Turma, DJU 21.11.97; Apn 516/DF, Rel. Min. ELIANA 
CALMON, Corte Especial, DJU 06.10.08; Apn 490/RS, desta relatoria, 
DJU 25.09.08; ExVerd 42/ES, Rel. Min. HAMILTON 
CARVALHIDO, Corte Especial, DJU 03.09.07; Apn 488/SP, Rel. Min. 
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJU 19.11.07; e 
Apn 360/MG, Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁUDA RIBEIRO, Corte 
Especial, DJU 25.04.05.
8. Piero Calamandrei, na sua memorável obra "O elogio aos juízes feito 
por um advogado", distingue os sentimento da paixão e da razão, 
atribuindo o primeiro aos advogados na atuação em juízo e o segundo aos 
juízes, como consectário do equilíbrio, representando pela balança da 
Justiça.
Nada obstante, no calor das discussões, a paixão judicial autentica a 
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humanidade dos juízes, razão pela qual, com acerto, assentou-se nessa 
Corte que:

" (...) 2. No teatro de disputas políticas e de espaço 
de poder institucional, as condutas dos envolvidos nos fatos 
desencadeadores da denúncia criminal tornam desculpáveis 
possíveis ofensas, acusações e adjetivações indesejáveis.

3. Na avaliação contextual dos fatos pertinentes, não 
se identifica a vontade deliberada de difamar ou injuriar.

4. As ásperas palavras dirigidas à vítima, pela 
denunciada, soam como indignação pelos episódios 
institucionais vivenciados. (...)" (Apn 516/DF, Rel. Min. ELIANA 
CALMON, Corte Especial, DJU 06.10.08)

10. A atipicidade do fato descrito na denúncia decorre, ainda, de 
subprincípio encartado na LOMAN, art. 41 segundo o qual o magistrado 
não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo 
teor das decisões que proferir, salvo em casos específicos ora não 
observados, bem como da excludente do art. 142, III do Código Penal, 
verbis:

"Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação 
punível:

(...)
III - o conceito desfavorável emitido por funcionário 

público, em apreciação ou informação que preste no 
cumprimento de dever do ofício."

11. Improcedência da acusação (artigo 6º, caput  da Lei 8.038/90).

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Presentes os pressupostos 

de ajuizamento da ação penal, conheço da denúncia e passo a analisá-la.

No que concerne ao mérito da imputação, mister se faz transcrever os 

dispositivos elencados pela procuradora representante na peça preambular de sua peça:

"Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua 
reputação:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Exceção da verdade
Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o 
ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de 
suas funções.
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um 
terço, se qualquer dos crimes é cometido:
(omissis)
II - contra funcionário público, em razão de suas funções;
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III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a 
divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria."

Deveras, oportuno trazer à colação o voto proferido pelo denunciado, no 

julgamento do habeas corpus  e nos embargos de declaração:

"(...) Informa a MMª Juíza Federal Maria de Fátima de Paula 
Pessoa da Costa (fls. 229/233), em resposta á solicitação nossa, que 
a autoridade policial cumpriu a decisão e apresentou relatório 
conclusivo. Todavia, indo os autos ao Ministério Público Federal, a 
Procuradora da República Lívia nascimento Tinoco, requereu 
novas diligências, que, no seu entender, 'eram imprescindíveis para 
o deslinde dos fatos' . E, assim, os autos voltaram à Delegacia de 
origem para que a autoridade policial, em trinta dias, realizasse as 
providência requeridas.
Voltou tudo ao status quo. E o que é pior, agora é a Procuradora 
da República que, por via travessa, endossa a atuação desidiosa da 
autoridade policial, infringindo a Constituição Federal, art. 5º, 
LXXVIII e o art. 10, caput do Código de Processo Penal.
(...) A autoridade policial, durante mais de quatro anos, não 
conseguiu reunir provas de que o paciente solicitou ou recebeu 
vantagem indevida para a prática de ato ou aceitou promessa de tal 
vantagem.
A Procuradora da República Lívia Nascimento Tinoco também nada 
conseguiu. Depois de tantos anos ainda pede diligências que reputa 
imprescindíveis para apuração dos fatos.
(...)
Depois de quase cinco anos é que a ilustre Procuradora Lívia 
Nascimento Tinoco veio a aperceber que tais diligências eram 
IMPRESCINDÍVEIS para que examinasse se era caso de arquivar 
o inquérito ou de oferecer denúncia.
(...)
Sim, atrasos eventuais, os juízes e os tribunais, inclusive nossa 
Terceira Turma, tem aceito. Estamos, assim, de acordo com a 
afirmativa da Quinta Turma do STJ. Mas uma demora de quase 
cinco anos  não pode ser considerada eventual. E o pior para, 
depois de todo esse tempo, pedir diligências, que diz ser 
imprescindíveis pelo Ministério Público federal, já deveriam ter sido 
requeridas logo no início da investigação. Só podemos dizer, 
datíssima vênia, que a Procuradora da República Lívia nascimento 
Tinoco foi desidiosa.
Não se deseja, de maneira alguma, coactar a atuação do bravo 
Ministério Público Federal, mas se pretende qye seus membros 
observem a Constituição Federal e as leis dos país, a fim de não 
ferir os direitos do cidadão. Todo poder tem limites." (fls. 10/13 dos 
autos originais)
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"PROCESSO PENAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O equívoco contido no acórdão - a inércia não foi da Procuradora 
da República que, depois de quase cinco anos de tramitação do 
inquérito, veio a verificar que havia a necessidade de diligências 
imprescindíveis para a investigação - não pode ser corrigido com a 
redação de novo acórdão e de nova ementa, e, sim, como foi, 
mediante embargos de declaração. 

Dessarte, a prova dos autos é inequívoca no sentido de que não restou 

caracterizada a adequação jurídico penal do fato em relação ao delito previsto nos artigos 139 e 

140 do Código Penal. É que ausente o necessário elemento subjetivo do tipo, o dolo específico, o 

animus injuriandi e o animus calumniandi, consoante cediço em sede doutrinária e na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça.

As expressões utilizadas pelo denunciado em seu voto são justificáveis na medida 

em que se julgava habeas corpus  de significativa relevância pelos tipos penais investigados no 

inquérito 03/2003 e pela aparente mora do Ministério Público Federal na instrução do feito. Dessa 

feita, para que o denunciado pudesse justificar o longo prazo de duração do inquérito, precisava 

verificar a atuação doas agentes da Justiça e, dentro de suas prerrogativas, acabou por criticar a 

atuação do MPF. Daí falar-se em conduta desidiosa, atribuída, sim, à instituição e não à 

Procuradora.

Não se vislumbra, portanto, que o denunciado, quando da declaração de seu voto, 

estivesse no afã de atingir a honra subjetiva da representante, mas, antes, conforme já exposto 

alhures, de fundamentar o decisum  de sua lavra. Assim, o cenário fático delineado nos autos 

denota que não houve o dolo específico de injuriar a procuradora representante. 

A doutrina pátria leciona; verbis: O dolo na injúria, ou seja, a vontade e 

praticar a conduta, deve vir informado no elemento subjetivo do tipo, ou seja, do animus 

infamandi ou injuriandi, conhecido pelos clássicos como dolo específico. Inexiste ela nos 

demais animii (jocandi, criticandi, narrandi etc.) (itens 138.3 e 139.3). Tem-se decidido 

pela inexistência do elemento subjetivo nas expressões proferidas no calor de uma 

discussão, no depoimento como testemunha etc. (MIRABETE, Julio Fabrini, Código Penal 

Interpretado, 6ª Ed, São Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 1.123) (Grifamos).

Forçoso destacar, que se infere do voto reputado pela procuradora representante 

como injurioso, a intenção de expor os fatos, com acréscimo de certa dose de perplexidade por 

parte de seu prolator. Destarte, ressoa inequívoco que o voto tão-somente teve o condão de 

narrar os acontecimentos (animus narrandi ), sem que se pudesse depreender qualquer intenção 
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de injuriar a procuradora representante. Sob esse ângulo, narrou o expositor do voto; verbis :

"Sim, atrasos eventuais, os juízes e os tribunais, inclusive nossa 
Terceira Turma, tem aceito. Estamos, assim, de acordo com a 
afirmativa da Quinta Turma do STJ. Mas uma demora de quase 
cinco anos  não pode ser considerada eventual. E o pior para, 
depois de todo esse tempo, pedir diligências, que diz ser 
imprescindíveis pelo Ministério Público federal, já deveriam ter sido 
requeridas logo no início da investigação. Só podemos dizer, 
datíssima vênia, que a Procuradora da República Lívia nascimento 
Tinoco foi desidiosa. "

A doutrina assenta, ainda, que 'o propósito de ofender integra o conteúdo de 

fato dos crimes contra a honra. Trata-se do chamado 'dolo específico', que é elemento 

subjetivo do tipo inerente à ação de ofender. Em conseqüência, não se configura o crime 

se a expressão ofensiva for realizada sem o propósito de ofender. É o caso, por exemplo, 

da manifestação eventualmente ofensiva feita com o propósito de informar ou narrar um 

acontecimento (animus narrandi), ou com o propósito de debater ou criticar (animus 

criticandi), particularmente amplo em matéria política."  (FRAGOSO, Heleno C., Lições de 

Direito Penal – Parte Especial; 10ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 221-222, v.I.) 

NELSON HUNGRIA assim define o dolo específico nos crimes contra a honra: 

Pode-se, então, definir o dolo específico do crime contra a honra 
como sendo a consciência e a vontade de ofender a honra alheia 
(reputação, dignidade ou decoro), mediante a linguagem falada, 
mímica ou escrita. Ê indispensável a vontade de injuriar ou 
difamar, a vontade referida ao eventus sceleris, que é no caso, a 
ofensa à honra. (Comentários ao Código Penal, 5ª ed.: Rio de Janeiro, 
Forense, 1982, p. 53, volume VI,).

E prossegue no sentido de que o animus narrandi  exclui o elemento subjetivo 

específico do crime contra a honra, ou seja, o propósito, a vontade de atingir a honra alheia. O 

doutrinador define o animus narrandi  como sendo a intenção de referir a outrem aquilo que 

se viu, sentiu ou ouviu a respeito de alguém. Há, porém, que se distinguir entre o reconto 

fiel e singelo e a narrativa odienta ou tendenciosa, deixando transparecer a má intenção 

de atassalhar a honra alheia (Comentários ao Código Penal, 5ª Ed.: Rio de Janeiro, Forense, 

1982, p. 56-60, volume VI).

A jurisprudência da Suprema Corte chancela o entendimento supra delineado, 

consoante se depreende dos seguintes precedentes, verbis : 
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HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A HONRA. PRÁTICA 
ATRIBUÍDA A ALUNOS DE FACULDADE DE DIREITO 
(PUC/SP). RECLAMAÇÃO POR ELES OFERECIDA, EM 
TERMOS OBJETIVOS E SERENOS, CONTRA PROFESSORA 
UNIVERSITÁRIA. ANIMUS NARRANDI.  
DESCARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE 
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. PEDIDO DEFERIDO. 
CRIMES CONTRA A HONRA. ELEMENTO SUBJETIVO DO 
TIPO.
- A intenção dolosa constitui elemento subjetivo, que, implícito no 
tipo penal, revela-se essencial à configuração jurídica dos crimes 
contra a honra .
- A jurisprudência dos Tribunais tem ressaltado que a necessidade 
de narrar ou de criticar atua como fator de descaracterização do 
tipo subjetivo peculiar aos crimes contra a honra, especialmente 
quando a manifestação considerada ofensiva decorre do regular 
exercício, pelo agente, de um direito que lhe assiste (direito de 
petição) e de cuja prática não transparece o pravus animus, que 
constitui elemento essencial à positivação dos delitos de calúnia, 
difamação e/ou injúria. [...] (HC 72.062 - SP, Relator Ministro 
CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 21 de novem de 1.997.) 
(grifamos). 

A jurisprudência emanada pela egrégia Corte Especial deste STJ ruma para o 

mesmo norte, sendo imprescindível a transcrição da ementa dos seguintes julgados:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIMES CONTRA A HONRA – 
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Ao examinar-se a tipicidade dos delitos de difamação e injúria, é 
importante examinar o tempo e lugar de ocorrência dos fatos e as 
peculiaridades da situação de cada denunciado.
2. No teatro de disputas políticas e de espaço de poder 
institucional, as condutas dos envolvidos nos fatos 
desencadeadores da denúncia criminal tornam desculpáveis 
possíveis ofensas, acusações e adjetivações indesejáveis.
3. Na avaliação contextual dos fatos pertinentes, não se identifica a 
vontade deliberada de difamar ou injuriar.
4. As ásperas palavras dirigidas à vítima, pela denunciada, soam 
como indignação pelos episódios institucionais vivenciados.
5. O crime de calúnia exige imputação de crime praticado pela 
vítima, por fato ou fatos determinados, o que inocorreu na espécie.
6. Denúncia rejeitada." (Apn 516/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, 
Corte Especial, DJU 06.10.08)

"AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CORTE ESPECIAL. DELITO DE 
INJÚRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DO 
QUERELADO. EXPRESSÕES UTILIZADAS COMO 
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FUNDAMENTOS DE DECISUM. ANIMUS NARRANDI. 
QUEIXA-CRIME REJEITADA.
1. Queixa-crime ajuizada por juiz federal contra desembargador do 
TRF da 4ª Região, pela suposta prática de injúria, consubstanciada 
na prolação de decisum judicial.
2. Preliminar de inépcia da petição inicial argüida pelo querelado 
afastada. É que resta assente na jurisprudência deste STJ que nos 
crimes contra a honra de funcionário público propter officium, a 
legitimidade para o início da persecução é tanto do ofendido, em 
ação penal privada, quanto do Ministério Público, em ação penal 
pública condicionada, a teor do disposto no parágrafo único, do 
artigo 145, do Código Penal. (HC 33.544 - MG, Relator Ministro 
PAULO GALLOTTI, Sexta Turma, DJ de 29 de abril de 2.004).
3. Deveras, a questão encontra-se sumulada no âmbito da Suprema 
Corte; verbis: É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante 
queixa, e do ministério público, condicionada à representação do 
ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor 
público em razão do exercício de suas funções (Súmula 714).
4. A prova dos autos é inequívoca no sentido de que não restou 
caracterizada a adequação jurídico penal do fato em relação ao 
delito previsto no artigo 140 do Código Penal. É que ausente o 
necessário elemento subjetivo do tipo, o dolo específico, o animus 
injuriandi, consoante cediço em sede doutrinária e na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior 
Tribunal de Justiça.
5. A doutrina pátria leciona que: "O dolo na injúria, ou seja, a 
vontade e praticar a conduta, deve vir informado no elemento 
subjetivo do tipo, ou seja, do animus infamandi ou injuriandi, 
conhecido pelos clássicos como dolo específico. Inexiste ela nos 
demais animii (jocandi, criticandi, narrandi etc.) (itens 138.3 e 
139.3). Tem-se decidido pela inexistência do elemento subjetivo nas 
expressões proferidas no calor de uma discussão, no depoimento 
como testemunha etc." (MIRABETE, Julio Fabrini, Código Penal 
Interpretado, 6ª Ed, São Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 1.123) 
(Grifamos). 
Ainda nesse segmento, assevera o seguinte: "Em primeiro lugar, 
exige-se o dolo de dano, direito ou eventual, consubstanciado na 
vontade de o sujeito causar o dano à honra subjetiva da vítima 
(honra-dignidade e honra-decorro). O dolo de dano, entretanto, 
não é suficiente para integrar o tipo, i. e., que imprima seriedade à 
sua conduta. Algumas expressões trazem ínsito o dolo de lesar a 
honra alheia (dollus in re ipsa). A expressão, por si só, é suficiente 
para retratar a intenção lesiva ao agente, sendo difícil demonstrar 
a ausência de vontade de ofender. É impossível, por exemplo, não 
se tratando de atitude jocandi animo, chamar alguém de "canalha" 
sem consciência de que a expressão atinge a sua honra subjetiva. 
Trata-se, entretanto, de uma presunção relativa, cabendo ao 
ofensor a tarefa de demonstrar não ter agido com o dolo próprio do 
crime." (DE JESUS, Damásio,  Comentários ao Código Penal, 15ª 
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Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2004, p. 496-497)
6. Forçoso destacar, que se infere do voto reputado pelo querelante 
como injurioso a intenção de expor os fatos, com acréscimo de 
certa dose de perplexidade por parte de seu prolator. Contudo, o 
voto tão-somente teve o condão de narrar os acontecimentos 
(animus narrandi), sem que se pudesse depreender qualquer 
intenção de injuriar o querelante; quando muito o animus 
criticandi. A doutrina assenta, ainda,  que o propósito de ofender 
integra o conteúdo de fato dos crimes contra a honra. Trata-se do 
chamado “dolo específico”, que é elemento subjetivo do tipo 
inerente à ação de ofender. Em conseqüência, não se configura o 
crime se a expressão ofensiva for realizada sem o propósito de 
ofender. É o caso, por exemplo, da manifestação eventualmente 
ofensiva feita com o propósito de informar ou narrar um 
acontecimento (animus narrandi), ou com o propósito de debater ou 
criticar (animus criticandi), particularmente amplo em matéria 
política. (FRAGOSO, Heleno Cláudio, Lições de Direito Penal – 
Parte Especial; 10ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 221-222., 
v.I.)
7. A jurisprudência da Suprema Corte e da egrégia Corte Especial 
perfilha o entendimento supra delineado, consoante se infere dos 
seguintes precedentes: Inquérito 1.937 - DF, Relator Ministro 
JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJ de 27 de fevereiro de 
2.004; HC 72.062 - SP, Relator Ministro CELSO DE MELLO, 
Primeira Turma, DJ de 21 de novem de 1.997; Apn 360 - MG, 
Relator Ministro ANTÔNIO DE PÁUDA RIBEIRO, Corte Especial, 
DJ de 25 de abril de 2.005; APN 342 - PA, Relator Ministro ARY 
PARGENDLER, Corte Especial, DJ de 21 de novembro de 2.005.
8. Assente-se, por fim, que o parecer do Ministério Público Federal 
confirma nesse segmento, ao concluir:

As expressões proferidas pelo Desembargador Paulo 
Afonso Brum Vaz, ainda que consideras enérgicas e veementes, 
assim, praticadas no cumprimento do dever legal e sem intenção 
de injuriar o querelante, não podem ser consideradas típicas, 
daí porque ausente a justa causa para a ação penal. (fl. 140).

9. Queixa-crime rejeitada." (Apn 490/RS, desta relatoria, DJU 
25.09.08)

"EXCEÇÃO DA VERDADE. CRIME CONTRA A HONRA. 
PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA. FORO 
PRIVILEGIADO. COMPETÊNCIA DO STJ. FATOS 
INDEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. É da competência do Superior Tribunal de Justiça o julgamento 
da exceção da verdade quando o excepto é autoridade com foro 
privilegiado sujeito à sua jurisdição.
2. Indemonstrados os fatos imputados, impõe-se a improcedência da 
exceptio veritatis.
3. Exceção da verdade improcedente."  (ExVerd 42/ES, Rel. Min. 
HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJU 03.09.07) 
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"QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. 
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
1. O dies ad quem relativo ao prazo de decadência para o 
oferecimento de queixa inicia-se quando o ofendido tem ciência 
inequívoca de quem é o autor do crime.
2. Na hipótese em que os fatos tidos por criminosos constem do voto 
proferido em sessão de julgamento na qual a vítima estava ausente, 
a mera publicação do respectivo acórdão  não é suficiente à 
comprovação de que a vítima tenha tomado conhecimento de 
prática de crime e de sua autoria na data de circulação do Diário 
da Justiça.
3. Nos crimes contra a honra, inexistindo tipicidade em tese de 
condutas descritas como criminosas, inclusive porque ausente o dolo 
específico descaraterizando o crime, mesmo em tese, a denúncia 
deve ser rejeitada.
4. Queixa rejeitada." (Apn 488/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, Corte Especial, DJU 19.11.07)

Crime contra a honra. Decadência. Prazo. Contagem. Difamação. 
Magistrado no exercício da função jurisdicional. Legitimidade. 
Ausência do elemento subjetivo do tipo.
I- O prazo legal de seis meses para decadência do direito de queixa 
é contado na forma estabelecida no art. 10 do Código Penal, na 
linha do calendário comum. Precedentes.
II- Parte legítima para responder pelas declarações consideras 
ofensivas emanadas do voto da relatora do feito é a própria 
relatora, e não o órgão colegiado.
III- As opiniões emanadas do magistrado em suas decisões, sem o 
propósito inequívoco de ofender, descaracteriza o tipo subjetivo nos 
crimes contra a honra.
IV- Queixa-crime rejeitada. (Apn 360/MG, Relator Ministro 
ANTÔNIO DE PÁUDA RIBEIRO, Corte Especial, DJU 25.04.05).

No próprio parecer final do Ministério Público Federal, consta entendimento que 

confirma o pensamento aqui deduzido:

"É fato que se o MPF é inspirado pelos princípios da unidade e 
indivisibilidade . Se um dos membros age de forma desidiosa, é 
possível atribuir à instituição tal pecha. Não há, aí, de fato, conduta 
criminosa." (fls. 807).

In casu , resta demonstrada: a) a ausência de elemento subjetivos do tipo penal, 

bem como do dolo específico do autor, descaracterizando o crime; b) o animus narrandi  do 

Desembargador, que na sua função jurisdicional observou a mora na instrução do feito; c) as 

excludentes dos arts. 41 da LOMAN e 143, III do Código Penal; e d) a retratação nominal nos 

Documento: 869832 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 14/05/2009 Página  17 de 24



 

 

Superior Tribunal de Justiça

embargos de declaração.

A atipicidade decorre, ainda, de subprincípio encartado na LOMAN, art. 41 

segundo o qual o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou 

pelo teor das decisões que proferir, salvo em casos específicos ora não observados, bem como da 

excludente do art. 142, III do Código Penal, verbis:

"Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação 
punível:

(...)
III - o conceito desfavorável emitido por funcionário 

público, em apreciação ou informação que preste no 
cumprimento de dever do ofício."

O Desembargador ainda se retratou da eventual ofensa, quando se pronunciou, 

em sede de embargos de declaração, verbis : "O equívoco contido no acórdão - a inércia não 

foi da Procuradora da República" ; reconhecendo nominalmente que à 

Procuradora-representante não poderia ser atribuída a pecha de desidiosa, porquanto, 

diversamente do que lhe parecera, a mesma recebera os autos em prazo recente, restando este 

como outro elemento que conduz ao não recebimento da denúncia, conquanto improcedente a 

acusação.

Ante o exposto, inexistente o crime contra a honra, ante a ausência do elemento 

subjetivo do tipo, e com fulcro no artigo 6º, da Lei Lei 8.038, de 28 de maio de 1990, JULGO 

IMPROCEDENTE a acusação.

É como voto.

Documento: 869832 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 14/05/2009 Página  18 de 24



 

 

Superior Tribunal de Justiça

AÇÃO PENAL Nº 555 - DF (2008/0249905-6)
  

VOTO ORAL

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: 

Sr. Presidente, neste caso, não se pode ter o crime configurado apenas por um 

despacho, mas pelo conjunto de atos praticados no processo. 

O posicionamento do Desembargador quando do julgamento dos embargos declaratórios 

não deixa dúvida de que inexistiu a intenção de praticar o crime imputado. Evidentemente, temos de 

examinar o agir no processo como um todo. Sem sombra de dúvida, a Subprocuradora desfruta de 

um elevado conceito - sabemos disso e o reafirmamos -, o Desembargador também julgou e 

concedera o habeas corpus . Trata-se de um homem extremamente respeitado e de conduta 

reconhecidamente ilibada no Judiciário brasileiro, um dos mais operosos desembargadores da Justiça 

Federal brasileira, um homem que atua com muito rigor em defesa dos direitos fundamentais 

agasalhados na Carta Constitucional. É natural que se empolgue ao decidir.

É espantoso demorar cinco anos em um caso como este, com violação de direito 

fundamental, na medida em que mantém o acusado eternamente sob a pressão do processo penal. 

Tudo isso torna compreensível o fato de o Desembargador ter demonstrado sua indignação, sua 

perplexidade. Mas daí se extrair uma intenção injuriante não me parece razoável. Feliz fico por ouvir 

o voto do Ministro Luiz Fux, que valoriza devidamente os fatos e coloca, a meu sentir, a questão no 

seu verdadeiro cunho jurídico.

Por isso, peço vênia ao Ministério Público, mas não vejo nenhuma intenção de prática 

de injúria no contexto dos fatos narrados na petição, como muito bem relatado pelo Ministro Luiz 

Fux.

Parabenizo o Relator e o acompanho integralmente.  

Julgo improcedente a acusação.
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AÇÃO PENAL Nº 555 - DF (2008/0249905-6)
  

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO ARI PARGENDLER (Relator):

Sr. Presidente, quando examino a questão dos crimes contra 
a honra, coloco-me na posição da pessoa que se sentiu ofendida. 
Penso que é o mínimo de sensibilidade que um juiz deve ter. Eu, 
desidioso ou não, se tivesse recebido a pecha de desidioso, 
consideraria minha honra sobremaneira ofendida.

No caso, como salientou a eminente Subprocuradora-Geral da 
República, aconteceu um fato inusual: a menção, por três vezes, 
do nome completo da Procuradora; e, como disse o Ministro 
Nilson Naves, houve, pelo que se depreende da ementa, vamos 
dizer assim, uma parada no meio do caminho. Perguntaria o 
seguinte: nos embargos de declaração consta o nome da 
Procuradora? Porque, na ementa, não consta; fala em procuradora 
da República. Considero que haverá retratação, se constar do 
voto nos embargos de declaração o nome da Procuradora, porque, 
se não, fica uma menção genérica contra uma específica. 

Lendo agora os autos que me foram encaminhados pelo 
relator, verifico que no acórdão proferido no julgamento dos 
embargos de declaração consta o seguinte: 

"Ante o exposto, acolho em parte os embargos de 
declaração, para esclarecer que a Procuradora da República 
Lívia Nascimento Tinoco não se houve com desídia, sem alterar, 
contudo, o resultado do julgamento ".

Então, penso que realmente houve a retratação.

Acompanho o voto do Sr. Ministro Relator, julgando 
improcedente a acusação.

Documento: 869832 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 14/05/2009 Página  20 de 24



 

 

Superior Tribunal de Justiça

AÇÃO PENAL Nº 555 - DF (2008/0249905-6)
  

VOTO

O SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES: Sr. 

Presidente, acompanho integralmente o voto do Ministro Relator, até porque 

sou colega do Juiz Tourinho Neto há mais de vinte anos. Conheço 

perfeitamente S. Exa., sei das suas virtudes, dos seus defeitos, dos seus 

impulsos, mas tenho absoluta certeza, tal qual o eminente Ministro Luiz Fux 

declinou, de que não teve intenção de ofender, de atacar a representante do 

Ministério Público. 

 Talvez se justifique por ser um juiz extremamente operoso, 

que, não obstante o acúmulo de trabalho no Tribunal, e especialmente na 

Terceira Turma, que julga os casos criminais da 1ª Região, sempre teve o 

serviço em dia. Tenho até a lembrança de que, certa feita, o Dr. Tourinho, 

falando comigo, disse que colocava o despertador às  3h da manhã para 

trabalhar e poder dar conta do serviço e mantê-lo em dia. 

 Não houve, data venia, nenhuma intenção de magoar, de 

ofender, ou de difamar a Subprocuradora. Tudo realmente não passou de um 

mal-entendido, de uma expressão infeliz, mas que não teve finalidade ofensiva. 

 Julgo improcedente a acusação.
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AÇÃO PENAL Nº 555 - DF (2008/0249905-6)
  

VOTO-VOGAL

O EXMO. SR. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO: Sr. 

Presidente, com as observações do Ministro Nilson Naves, acompanho o voto 

do eminente Ministro Relator, jugando improcedente a acusação.
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Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Nilson Naves, Ari Pargendler, Fernando 
Gonçalves, Felix Fischer, Gilson Dipp, Hamilton Carvalhido, Paulo Gallotti, Francisco Falcão e 
Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Impedida a Sra. Ministra Eliana Calmon.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Aldir Passarinho Junior e Nancy Andrighi.

Documento: 869832 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 14/05/2009 Página  23 de 24



 

 

Superior Tribunal de Justiça

 Brasília, 01  de abril  de 2009
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Documento: 869832 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 14/05/2009 Página  24 de 24


