
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 56.482 - SC (2015/0027126-8)
  

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
RECORRENTE : CRISTINA WEIHRAUCH LEMOS GONÇALVES 
ADVOGADO : CRISTINA WEIHRAUCH LEMOS 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. CALÚNIA. SUPOSTAS OFENSAS IMPUTADAS A MAGISTRADO 
EM SEDE DE RECURSO INOMINADO E EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A INTENÇÃO DE 
OFENDER. ANIMUS CRITICANDI.  ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL  RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

I - A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como desta eg. 
Corte, há muito já se firmaram no sentido de que o trancamento da ação penal por meio 
do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver 
inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de 
extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre 
a materialidade do delito.

II - Esta col. Quinta Turma, em recente julgado, entendeu que nos "casos em 
que a inexistência da intenção específica de ofender a honra alheia é flagrante, 
admite-se, excepcionalmente, em sede de habeas corpus, a análise da presença do 
dolo específico exigido para a caracterização dos crimes contra a honra" (RHC 
40.371/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/8/2014).

III - No caso dos autos, em que se alega a ausência de justa causa para a ação 
penal, a denúncia considerou que a recorrente "infringiu, por duas vezes em 
continuidade delitiva, o disposto no artigo 138, caput, c/c artigo 141, II, ambos do 
Código Penal", uma vez que "na qualidade de advogada atuando em causa 
própria, protocolizou duas petições, a primeira denominada 'EXCEÇÃO DE 
SUSPEIÇÃO' (f1. 16) e a segunda 'RECURSO INOMINADO' (fl. 16), ambas 
referentes aos Autos SAJ/PG n. 075. 12.007937-7, documentos em que inseriu 
texto onde falsamente imputa ao ofendido , Juiz de Direito Edir Josias Silveira 
Beck, a prolação de sentença contrária à Lei, por 'parcialidade'  (fls. 18 e 32) e 
supressão de 'fase probatória'  (fis. 18 e 32), tudo para satisfação de interesse ou 
sentimento pessoal do ofendido, consistente em 'intuito vingativo em razão de 
pedido de providências [pela denunciada] junto a Corregedoria Geral de Justiça' 
(fls. 18 e 32), fato imputado que o artigo 319 do CP define como sendo o crime de 
'Prevaricação' " (fls. 32-33, e-STJ).

IV - É jurisprudência firme desta eg. Corte Superior de Justiça que "Nos 
crimes contra a honra, além do dolo, deve estar presente um especial fim de agir, 
consubstanciado no animus injuriandi vel diffamandi , consistente no ânimo de 
denegrir, ofender a honra do indivíduo [...] (HC 103.344/AL, Quinta Turma, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 22/6/2009).
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V - Na denúncia oferecida não há elementos que evidenciem a intenção de 
ofender a vítima. Nesse caso, afigura-se a atipicidade da conduta com a conseqüente 
falta de justa causa para a ação penal. 

VI - Na espécie, ainda que se reconheça a existência de críticas (animus 
criticandi) à atividade desenvolvida pelo magistrado, não se pode perder de perspectiva 
a orientação desta eg. Corte de que a prática do delito de calúnia pressupõe a existência 
de um objetivo próprio, qual seja, a intenção de ferir a honra alheia (animus diffamandi 
vel injuriandi). "A denúncia deve estampar a existência de dolo específico 
necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa 
causa , sendo que a mera intenção de caçoar (animus jocandi), de narrar (animus 
narrandi ), de defender (animus defendendi ), de informar ou aconselhar (animus 
consulendi ), de criticar (animus criticandi ) ou de corrigir (animus corrigendi ) 
exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes " 
(HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012).

VII - O Ministério Público Federal, ao opinar no caso, manifestou-se pelo 
provimento do recurso, ante a "atipicidade da conduta imputada à paciente ", uma vez 
que que a ação penal carece de justa causa, "não sendo possível concluir que a 
paciente tenha agido com o dolo de ofender a vítima. Ao contrário, fundamentou o 
pedido de suspeição do juiz, por entender que este havia sido parcial em seu 
julgamento"  (fl. 244, e-STJ).

Recurso ordinário provido para trancar a ação penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar 

provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Gurgel de Faria, Newton Trisotto 

(Desembargador Convocado do TJ/SC) e Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador 

convocado do TJ/PE) votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 05 de maio de 2015 (Data do Julgamento).

Ministro Felix Fischer  
Relator
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 56.482 - SC (2015/0027126-8)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Trata-se de recurso 

ordinário em habeas corpus, interposto por CRISTINA WEIHRAUCH LEMOS 

GONÇALVES, contra v. acórdão proferido pelo col. Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina.

Depreende-se dos autos que a ora recorrente foi denunciada pela suposta 

prática do delito tipificado no art. 138, caput, c/c art. 141, II do Código Penal, pois, segundo 

a peça acusatória do Ministério Público, "na qualidade de advogada atuando em causa 

própria, protocolizou duas petições, a primeira denominada 'Exceção de Suspeição' (fl. 

16) e a segunda 'Recurso inominado' (fl. 16), ambas referentes aos Autos SAJ/PG n. 

075.12.007937-7, documentos em que inseriu texto onde falsamente imputa ao ofendido, 

Juiz de Direito [...], a prolação de sentença contrária à Lei, por 'parcialidade' (fl. 18 e 

32) e supressão de 'fase probatória' (fls. 18 e 32), tudo para satisfação de interesse ou 

sentimento pessoal do ofendido, consistente em 'intuito vingativo em razão de pedido de 

providencias [pela denunciada] junto à corregedoria Geral de Justiça' (fl. 18 e 32), fato 

imputado que o artigo 319 do CP define como sendo o crime de 'Prevaricação'" (fls. 

190-191, e-STJ).

Ao julgar o habeas corpus o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina denegou a ordem em v. acórdão que possui a seguinte ementa: 

"HABEAS CORPUS . PACIENTE DENUNCIADA PELA 
PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO DE CALUNIA, COMETIDO CONTRA 
MAGISTRADO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES (ARTIGO 138, 
CAPUT, C/C ARTIGO 141, II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. MEDIDA 
EXCEPCIONAL, ADOTADA SOMENTE QUANDO AFERÍVEL, DE 
PLANO, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE OU A INOCÊNCIA DA PACIENTE. ALEGADA FALTA 
DE JUSTA CAUSA ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. 
INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME E DA INTENÇÃO 
DA PACIENTE QUE SÃO SUFICIENTES PARA O PROSSEGUIMENTO 
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DA AÇÃO PENAL. QUESTÃO, ADEMAIS, QUE DEVE SER DISCUTIDA 
NO CURSO DO PROCESSO, POIS DEMANDA ANÁLISE PROBATÓRIA. 
ORDEM DENEGADA.

1. "O pleito de trancamento da ação por falta de justa causa 
pela via de habeas corpus é medida de exceção, só admissível quando 
emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a 
atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não se verifica 
na hipótese vertente. Precedentes". (STJ - Habeas Corpus n. 43354/RS, 
Rela. Mina. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 20/09/2007).

2. Na hipótese, os fatos narrados na exordial encontram- se 
escorados em documentação que dá indícios da prática delitiva, elementos 
que, nesta fase preliminar, mostram-se suficientes para o prosseguimento 
da ação.

3. A propósito, "[...] não sendo possível constatação, prima 
facie, de inexistência do propósito por parte da recorrente de ofender a 
honra do em. Magistrado, não há que se falar em trancamento da ação 
penal te do em vista a atipicidade da conduta. Entender em sentido 
contrário, [...] in casu, ensejaria impreterivelmente o cotejo minucioso de 
matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de habeas corpus 
[...] (STJ - RHC n. 21.070, 5ª Turma, ReI. Mm. Felix Fischer, DJ de 
19/11/2007)" (fl. 98, e-STJ).

A recorrente busca no presente recurso o reconhecimento da ausência de 

"justa causa para a ação penal, vez que ausente está o elemento subjetivo do tipo penal, 

qual seja: para configurar o crime contra a honra faz-se necessário a intenção de 

ofender o bem jurídico tutelado, o que não ocorreu " (fl. 16, e-STJ).

Deferi o pedido de medida liminar para suspender o andamento da ação 

penal, até o exame da questão por este colendo colegiado. 

O Ministério Público Federal, em manifestação acostada às fls. 240/244, 

e-STJ, opinou pelo provimento deste recurso ordinário, ante a ausência de elemento subjetivo 

exigido pelo tipo penal.

É o Relatório.
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 56.482 - SC (2015/0027126-8)

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. RECURSO 
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA. 
SUPOSTAS OFENSAS IMPUTADAS A 
MAGISTRADO EM SEDE DE RECURSO 
INOMINADO E EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE 
DEMONSTREM A INTENÇÃO DE OFENDER. 
ANIMUS CRITICANDI.  ATIPICIDADE DA 
CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL  
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

I - A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal 
Federal, bem como desta eg. Corte, há muito já se 
firmaram no sentido de que o trancamento da ação 
penal por meio do habeas corpus é medida 
excepcional, que somente deve ser adotada quando 
houver inequívoca comprovação da atipicidade da 
conduta, da incidência de causa de extinção da 
punibilidade ou da ausência de indícios de autoria 
ou de prova sobre a materialidade do delito.

II - Esta col. Quinta Turma, em recente julgado, 
entendeu que nos "casos em que a inexistência da 
intenção específica de ofender a honra alheia é 
flagrante, admite-se, excepcionalmente, em sede de 
habeas corpus, a análise da presença do dolo 
específico exigido para a caracterização dos crimes 
contra a honra" (RHC 40.371/RJ, Quinta Turma, 
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/8/2014).

III - No caso dos autos, em que se alega a 
ausência de justa causa para a ação penal, a denúncia 
considerou que a recorrente "infringiu, por duas vezes 
em continuidade delitiva, o disposto no artigo 138, 
caput, c/c artigo 141, II, ambos do Código Penal", 
uma vez que "na qualidade de advogada atuando 
em causa própria, protocolizou duas petições, a 
primeira denominada 'EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO' 
(f1. 16) e a segunda 'RECURSO INOMINADO' (fl. 
16), ambas referentes aos Autos SAJ/PG n. 075. 
12.007937-7, documentos em que inseriu texto 
onde falsamente imputa ao ofendido , Juiz de 
Direito Edir Josias Silveira Beck, a prolação de 
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sentença contrária à Lei, por 'parcialidade'  (fls. 18 
e 32) e supressão de 'fase probatória'  (fis. 18 e 32), 
tudo para satisfação de interesse ou sentimento 
pessoal do ofendido, consistente em 'intuito 
vingativo em razão de pedido de providências [pela 
denunciada] junto a Corregedoria Geral de 
Justiça' (fls. 18 e 32), fato imputado que o artigo 
319 do CP define como sendo o crime de 
'Prevaricação' " (fls. 32-33, e-STJ).

IV - É jurisprudência firme desta eg. Corte 
Superior de Justiça que "Nos crimes contra a 
honra, além do dolo, deve estar presente um 
especial fim de agir, consubstanciado no animus 
injuriandi vel diffamandi , consistente no ânimo de 
denegrir, ofender a honra do indivíduo [...] (HC 
103.344/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho, DJe de 22/6/2009).

V - Na denúncia oferecida não há elementos que 
evidenciem a intenção de ofender a vítima. Nesse caso, 
afigura-se a atipicidade da conduta com a conseqüente 
falta de justa causa para a ação penal. 

VI - Na espécie, ainda que se reconheça a 
existência de críticas (animus criticandi) à atividade 
desenvolvida pelo magistrado, não se pode perder de 
perspectiva a orientação desta eg. Corte de que a 
prática do delito de calúnia pressupõe a existência de 
um objetivo próprio, qual seja, a intenção de ferir a 
honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi). "A 
denúncia deve estampar a existência de dolo 
específico necessário à configuração dos crimes 
contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa , 
sendo que a mera intenção de caçoar (animus 
jocandi), de narrar (animus narrandi ), de defender 
(animus defendendi ), de informar ou aconselhar 
(animus consulendi ), de criticar (animus 
criticandi ) ou de corrigir (animus corrigendi ) 
exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, 
afasta a tipicidade desses crimes " (HC 234.134/MT, 
Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 
16/11/2012).

VII - O Ministério Público Federal, ao opinar no 
caso, manifestou-se pelo provimento do recurso, ante a 
"atipicidade da conduta imputada à paciente ", uma 
vez que que a ação penal carece de justa causa, "não 
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sendo possível concluir que a paciente tenha agido 
com o dolo de ofender a vítima. Ao contrário, 
fundamentou o pedido de suspeição do juiz, por 
entender que este havia sido parcial em seu 
julgamento"  (fl. 244, e-STJ).

Recurso ordinário provido para trancar a ação 
penal.

  
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: No caso dos autos, a 

recorrente, que é Advogada, foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 

138, caput, verbis: "Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como 

crime " c/c art. 141, II verbis: "As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um 

terço, se qualquer dos crimes é cometido: [...] II - contra funcionário público, em razão 

de suas funções .

A prática delituosa teria sido cometido em razão do uso de linguagem 

supostamente ofensiva à honra da vítima, que é Juiz de Direito, em peças processuais (exceção 

de suspeição e recurso inominado) protocoladas pela recorrente (advogando em causa 

própria), junto ao Poder Judiciário de Santa Catarina.

Busca-se, no presente recurso, o reconhecimento da ausência de "justa causa 

para a ação penal,  vez que ausente está o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: 

para configurar o crime contra a honra faz-se necessário a intenção de ofender o bem 

jurídico tutelado, o que não ocorreu " (fl. 16, e-STJ).

Destaco, inicialmente, que a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal 

Federal, bem como desta eg. Corte, há muito já se firmou no sentido de que o trancamento da 

ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada 

quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de 

causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova 

sobre a materialidade do delito. 
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Nesse sentido, os seguintes precedentes:

"Habeas corpus. 2. Art. 334, § 1º, “c” e “d”, do Código 
Penal (contrabando de máquinas caça-níqueis). Absolvição durante a 
suspensão condicional do processo. 3. Pedido de trancamento da ação 
penal. Ausência de justa causa. Não ocorrência. 4. Satisfeitos os 
requisitos do art. 41, do CPP e não comprovada, de plano, a atipicidade 
da conduta, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a 
ausência de indícios de autoria e materialidade, inviável trancar-se a 
ação penal . Precedentes. 5. Ordem denegada" (HC 115730/ES, Segunda 
Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2014) .

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA E CRIMES PREVISTOS NA LEI DE LICITAÇÕES (ARTS. 
90, 92, 94 E 96, LEI Nº 8.666/93). ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA 
DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PEÇA ACUSATÓRIA. 
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. É sabido que o trancamento da ação penal por meio do 
habeas corpus ou do recurso ordinário, é medida de exceção, só 
admissível se emerge dos autos, de forma inequívoca, a ausência de 
indícios de autoria e prova da materialidade, a atipicidade da conduta 
ou a extinção da punibilidade.

[...]
5. Recurso a que se nega provimento" (RHC 18.660/RS, 

Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 31/5/2010).

Sobre a questão ora debatida, esta col. Quinta Turma, em recente julgado, 

entendeu, mais especificamente, que nos "casos em que a inexistência da intenção 

específica de ofender a honra alheia é flagrante, admite-se, excepcionalmente, em sede 

de habeas corpus, a análise da presença do dolo específico exigido para a caracterização 

dos crimes contra a honra" (RHC 40.371/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 

de 27/8/2014).

Portanto, entendo possível o exame da questão na presente sede processual.

Inicialmente, vale transcrever o seguinte trecho da denúncia oferecida pelo 

Ministério Público Estadual contra a recorrente: 

" [...] Consta no incluso caderno indiciário que, no dia 30 de setembro de 
2013 (segunda-feira), às l7h37min e l7h39min, na Distribuição Judicial do Fórum de 
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Tubarão, situado na Rua Wenceslau Braz, n. 560, Bairro Vila Moema, Tubarão-SC, a 
denunciada Cristina Weihrauch Lemos Gonçalves, na qualidade de advogada atuando 
em causa própria, protocolizou duas petições, a primeira denominada 'EXCEÇÃO 
DE SUSPEIÇÃO' (f1. 16) e a segunda 'RECURSO INOMINADO'  (fl. 16), ambas 
referentes aos Autos SAJ/PG n. 075. 12.007937-7, documentos em que inseriu texto 
onde falsamente imputa ao ofendido, Juiz de Direito Edir Josias Silveira Beck, a 
prolação de sentença contrária à Lei, por 'parcialidade' (fls. 18 e 32) e supressão de 
'fase probatória' (fis. 18 e 32), tudo para satisfação de interesse ou sentimento pessoal 
do ofendido, consistente em 'intuito vingativo em razão de pedido de providências 
[pela denunciada] junto a Corregedoria Geral de Justiça' (fls. 18 e 32), fato imputado 
que o artigo 319 do CP define como sendo o crime de 'Prevaricação'.

Assim agindo, a denunciada Cristina Weihrauch Lemos Gonçalves 
infringiu, por duas vezes em continuidade delitiva, o disposto no artigo 138, caput, c/c 
artigo 141, 11, ambos do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público oferece a 
presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja a denunciada citada para 
oferecer resposta escrita, prosseguindo-se nos nos demais atos processuais, de acordo 
com o rito previsto no artigo 394 e seguintes do CPP, interrogando-se a denunciada, e, 
ao final, seja julgada o procedente para efeito de condená-la às sanções do dispositivo 
legal violado" (fls. 32-33, e-STJ). 

A recorrente, por sua vez, aponta a ausência de justa causa para a ação penal, 

pois não haveria, na espécie, o elemento subjetivo especial do tipo penal consubstanciado na 

intenção de ofender o bem jurídico tutelado.

Pois bem, é jurisprudência firme desta eg. Corte Superior de Justiça que, nos 

crimes contra a honra, além do dolo, é necessária a existência do elemento subjetivo especial 

do tipo, consubstanciado no animus injuriandi vel diffamandi , no qual se busca denegrir 

ou ofender a honra da vítima.

Confira-se: 

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
CALÚNIA.  ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFIRMAÇÕES 
SUPOSTAMENTE OFENSIVAS CONSTANTES EM PETIÇÃO INICIAL 
DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
FATOS E ALEGAÇÕES QUE GUARDAM RELAÇÃO COM A CAUSA. 
AUSÊNCIA DE ÂNIMO ESPECÍFICO DE CALUNIAR. LEGÍTIMO 
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL EVIDENCIADO. PROVIMENTO DO RECLAMO 

[...]
3. Nos referidos delitos, além do dolo é indispensável a 
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existência do elemento subjetivo especial dos tipos, consistente, 
respectivamente , no animus caluniandi , no animus diffamandi  e no 
animus injuriandi . Doutrina. Jurisprudência" (RHC 40.371/RJ, Quinta 
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,  DJe de 27/8/2014).

"HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR CALÚNIA E 
DIFAMAÇÃO CONTRA JUIZ DE DIREITO. PEDIDO DE 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NARRAÇÃO DE FATOS EM 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PERANTE O 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NOTÓRIO ANIMUS NARRANDI. 
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. 
DENÚNCIA REJEITADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. No caso, o Paciente, Juiz de Direito, em declarações 
manifestadas em procedimentos instaurados perante o Conselho Nacional 
de Justiça, limitou-se a descrever fatos, com o nítido propósito de informar 
possíveis irregularidades nos atos administrativos que determinaram sua 
remoção para comarcas muito distantes daquela em que atuava.

Assim, a conduta do Denunciado não viola a honra das 
supostas vítimas, nem lhes atribui fato específico definido como crime.

2. A denúncia deve estampar a existência de dolo 
específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob 
pena de faltar-lhe justa causa , sendo que a mera intenção de caçoar 
(animus jocandi ), de narrar (animus narrandi ), de defender (animus 
defendendi ), de informar ou aconselhar (animus consulendi ), de criticar 
(animus criticandi ) ou de corrigir (animus corrigendi ) exclui o elemento 
subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes.

3. A denúncia em análise não traz consigo a demonstração 
do elemento volitivo ínsito à conduta criminosa, ou seja, a inicial 
acusatória não evidencia a existência de dolo específico necessário à 
configuração dos crimes contra a honra, razão pela qual resta ausente a 
justa causa para o prosseguimento da persecução crimina l.

4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o 
trancamento da ação penal n.º 23020/2010 instaurada contra o Paciente" 
(HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 
16/11/2012).

"HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PENAL E 
PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
PACIENTES ACUSADOS DA PRÁTICA DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO, 
INJÚRIA E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ARTS. 138, 139, 140 E 288, 
NA FORMA DOS ARTS. 70 E 141, II E III, TODOS DO CPB), POR 
TEREM ENCAMINHADO REPRESENTAÇÃO AO PARQUET 
ESTADUAL RELATANDO A PRÁTICA DE NEPOTISMO POR 
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PREFEITO E MAGISTRADO. OCORRÊNCIA DE ATIPICIDADE 
SUBJETIVA DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA DO ANIMUS 
DIFFAMANDI VEL INJURIANDI. MERO ANIMUS NARRANDI . 
[...].

2. Nos crimes contra a honra, além do dolo, deve estar 
presente um especial fim de agir, consubstanciado no animus injuriandi 
vel diffamandi , consistente no ânimo de denegrir, ofender a honra do 
indivíduo. Processar alguém que agiu com mero animus narrandi , ou 
seja, com a intenção de narrar ou relatar um fato, inviabilizaria a 
persecução penal [...]

5. Constatada a atipicidade da conduta dos pacientes, sem 
necessidade de profunda incursão no acervo fático-probatório da causa, 
tem-se configurada uma das excepcionalíssimas hipóteses de trancamento 
da Ação Penal pela via do Habeas Corpus, que, consoante a 
jurisprudência desta Corte, só pode ser efetivada quando transparece dos 
autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da 
conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia. [...]" (HC 
103.344/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 
de 22/6/2009).

Por relevante, destaco, também, o seguinte julgado do eg. Supremo Tribunal 

Federal: 

"AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA.  ART. 138 
DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. 
INEXISTÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI . DECLARAÇÕES 
PROFERIDAS EM MOMENTO DE FORTE EMOÇÃO POR QUE 
PASSAVA O QUERELADO PELO ASSASSINATO DE SEU FILHO. 
AUSÊNCIA DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE IMPUTAR A 
PRÁTICA DE CRIME AO QUERELANTE. ATIPICIDADE DA 
CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO PENAL JULGADA 
IMPROCEDENTE. 

1. O crime de calúnia  aperfeiçoa-se com a verificação do 
dolo e o fim específico de imputar falsamente a alguém um fato definido 
como crime. 

2. A doutrina penal acerca do tipo sub examine assinala que 
'o elemento  subjetivo geral do crime de calúnia  é o dolo de dano, que é 
constituído pela vontade consciente de caluniar a vítima, imputando-lhe a 
prática de fato definido como crime, de que o sabe inocente. É 
indispensável que o sujeito ativo – tanto o caluniador quanto o propalador 
– tenha consciência de que a imputação é falsa, isto é, que o imputado da 
acusação que lhe faz. (…) O elemento  subjetivo que compõe a estrutura 
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do tipo penal assume transcendental importância na definição da conduta 
típica. É através da identificação do animus agendi  que se consegue 
visualizar e qualificar a atividade comportamental de alguém; somente 
conhecendo e identificando a intenção – vontade e consciência – do agente 
poder-se-á classificar um comportamento como típico, correspondente a 
este ou aquele dispositivo legal, particularmente quando a figura típica 
exigir também o especial fim de agir, como ocorre nos crimes contra a 
honra. Não há animus caluniandi  na conduta de quem se limita a analisar 
e argumentar dados, fatos, elementos,  circunstâncias, sempre de forma 
impessoal, sem personalizar a interpretação. Na verdade, postura 
comportamental como essa caracteriza tão somente o animus defendendi , 
onde não há a visível intenção de ofender  ou, igualmente, o animus 
narrandi'  (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte 
especial: dos crimes contra a pessoa, Vol. 2, 12ª edição, Saraiva, 2012, p. 
324-325) [...]

7. Ação penal julgada improcedente. Acolhida a proposição 
do Ministério Público Federal para absolver o querelado com base no art. 
386, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender atípica a 
conduta do agente" (AP 541/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 
de 30/10/2014).

Assim, a existência do delito de calúnia pressupõe, sob pena de falta de justa 

causa para a ação penal, por atipicidade da conduta, a existência do elemento volitivo de 

ofender a honra da vítima. 

No caso dos autos, a recorrente, na condição de Advogada, teria ajuizado 

peças processuais (uma exceção de suspeição e um recurso inominado) que, segundo a 

denúncia oferecida pelo MP estadual, conteriam expressões que atribuiriam ao ilustre 

Magistrado responsável pelo julgamento da ação em primeiro grau, a prática do delito de 

Prevaricação (C.P. art. 319). 

No entanto, o exame da situação delineada na inicial da acusação revela que as 

expressões ofensivas foram proferidas em contexto processual que guarda pertinência com a 

atuação profissional da recorrente. Ressalte-se que uma delas tinha por objetivo justificar o 

acolhimento de uma exceção de suspeição (que é uma peça processual que objetiva a recusa 

do magistrado). Não vislumbro, na hipótese em análise, que as expressões questionadas 

carreguem em si a intenção de macular a honra do julgador. Ao contrário, buscam, no caso da 

exceção de suspeição, fundamentar a impossibilidade de atuação do julgador no feito.
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A esse respeito, vale destacar a d. manifestação do Ministério Público Federal 

no ponto em que salienta a impossibilidade de se "concluir que a paciente tenha agido com 

o dolo de ofender a vítima. Ao contrário, fundamentou o pedido de suspeição do juiz, por 

entender que este havia sido parcial em seu julgamento" . Por isso, ainda segundo o 

Parquet, o pleito merece acolhimento, ante a "atipicidade da conduta imputada à 

paciente ", uma vez que a ação penal carece de justa causa (fl. 244, e-STJ).

Em sua d. manifestação, consigna, ainda, que "o ilícito em questão exige o 

elemento subjetivo específico, qual seja, o dolo de ofender a honra da vítima, 

imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Sobre o tema, Guilherme de Souza 

Nucci leciona que 'pune-se o crime quando o agente agir dolosamente. Não há forma 

culposa. Entretanto, exige-se, majoritariamente (doutrina e jurisprudência), o elemento 

subjetivo do tipo específico, que é a intenção de ofender, magoar, macular a honra 

alheia. Este elemento intencional está implícito no tipo' (Nucci, Guilherme de Souza. 

Código de Processo Penal Comentado – 13 ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro:Forense, 

2014, p. 746)" (fl. 244, e-STJ).

Na espécie, quando muito, é possível reconhecer-se a configuração da 

crítica à atuação do magistrado. No entanto, se essa foi a intenção, também assim a 

conduta não se afiguraria típica, pois, "[...] a mera intenção de caçoar (animus jocandi ), de 

narrar (animus narrandi ), de defender (animus defendendi ), de informar ou aconselhar 

(animus consulendi ), de criticar (animus criticandi ) ou de corrigir (animus corrigendi ) 

exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes " (HC 

234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012).

Sobre o tema, em situação bem similar à presente, destaco o seguinte julgado 

da eg. Sexta Turma: 

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA. 
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE 
DA CONDUTA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. ADVOGADO. IMUNIDADE 
MATERIAL. AUSÊNCIA DA INEQUÍVOCA INTENÇÃO DOLOSA. 
CONDUTAS ATÍPICAS. INICIAL ACUSATÓRIA QUE NÃO LOGROU 
DEMONSTRAR O DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER A HONRA DE 
OUTREM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. [...]

2. Na espécie dos autos, é flagrante o constrangimento ilegal 
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a que está sendo submetido o recorrente, evidenciado pela simples leitura 
da denúncia e dos documentos que acompanham a impetração, de 
maneira que se faz desnecessária a avaliação de outros elementos 
probatórios e, consequentemente, torna a matéria passível de discussão no 
âmbito do habeas corpus.

3. Coligindo o tipo penal do delito de prevaricação com as 
afirmações formuladas pelo recorrente na inicial do habeas corpus 
impetrado em favor de seu cliente, não se observa ter ele imputado aos 
membros do Ministério Público Federal o referido crime. É narrada, de 
forma enérgica, a conduta dos membros do Parquet federal de arquivar as 
representações formuladas pelo recorrente, nas quais se imputam a 
delegado da Polícia Federal os crimes de abuso de autoridade e desacato, 
e, na visão do acusado, a demonstração de interesse nos fatos, uma vez 
que a ausência de intimação lhe tirou a oportunidade de tomar a 
providência cabível.

4. O ordenamento jurídico garante ao advogado imunidade 
material, como prerrogativa profissional, em face da essencialidade que 
assume o exercício da advocacia.

5. A Constituição Federal erigiu a advocacia à condição 
jurídica de instituição essencial à atividade jurisdicional do Estado, de 
órgão imprescindível à formação do Poder Judiciário e, também, de 
instrumento indispensável à tutela das liberdades públicas (art. 133 da 
CF).

6. A inviolabilidade do advogado, prevista no art. 133 da 
Constituição Federal, não é absoluta, já que pressupõe o exercício regular 
e legítimo de sua atividade profissional, que se revela incompatível com 
práticas abusivas ou atentatórias à dignidade da profissão ou às normas 
ético-jurídicas que lhe regem o exercício.

7. Na espécie que se apresenta, constata-se que as 
expressões reputadas ao recorrente como ofensivas decorreram do estrito 
exercício da atividade advocatícia, uma vez que as passagens transcritas 
pelo órgão ministerial na denúncia guardam nexo de causalidade e de 
pertinência com o objeto da impetração ajuizada pelo acusado, por meio 
da qual ele se insurge contra o arquivamento das representações dos 
crimes de desacato e abuso de autoridade, sem que fosse intimado para 
qualquer providência.

8. A configuração dos crimes contra a honra exige, entre 
outros elementos, a inequívoca intenção dolosa de ofender moralmente a 
honra da vítima. Precedentes.

9. No caso, o Ministério Público não demonstrou, na 
exordial acusatória, o especial fim de agir, qual seja, o dolo específico de 
caluniar; vale dizer, não se pode inferir, de quaisquer das expressões 
proferidas pelo recorrente, a ocorrência do animus caluniandi.

10. Justamente porque a inexistência do elemento subjetivo 
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aos delitos contra a honra afasta a própria caracterização formal do crime 
de calúnia - o qual exige, sempre, a presença do dolo específico -, não se 
tem como aperfeiçoado o delito em questão.

11. Expressões eventualmente contumeliosas, quando 
proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de 
crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como 
fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos 
penais definidores dos crimes contra a honra. Precedentes.

12. Recurso em habeas corpus provido para, 
reconhecendo-se a atipicidade da conduta e inépcia da denúncia, 
determinar o trancamento da Ação Penal n. 3762-15.2013.4.01.4200, em 
trâmite na 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima" 
(RHC 44.930/RR, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 
7/10/2014). 

Sendo assim, pelas razões expostas, dou provimento ao presente recurso 

ordinário em habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal proposta em 

desfavor do recorrente, em razão da atipicidade de conduta a ela atribuída.

É o voto. 
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