
AÇÃO PENAL PRIVADA - DIFAMAÇÃO - DOSIMETRIA DA PENA - PRELIMINARES - REJEIÇÃO - 
RECURSO DESPROVIDO. 
  
 Difamação. Fato típico do artigo 139 c/c 65, III, “d” e 141, III do Código Penal. Prova 
suficiente para a condenação. Recurso voluntário defensivo a que se nega provimento. 
Rejeitadas as preliminares argüidas. 
  
 Preliminarmente deve se destacar e rejeitar as questões prévias argüidas nas razões 
de apelação na verdade reeditadas, eis que já rejeitadas pela sentença. Por isso que 
inconsistentes e inocorrentes. A uma, a ré não se defende da classificação inicial do crime, 
mas, sim da imputatio facti realizada na denúncia ou queixa, isto é, dos fatos aí narrados 
narra mihi factum dabo tibi jus, não sendo, pois, de aplicar na hipótese o artigo 384 do 
Código de Processo Penal. Inocorre a inobservância da Lei nº 9.099/95 por se tratar de ação 
penal privada, na qual o dominus litis é a própria ofendida, ausente, portanto, a condição 
imposta no artigo 88 da Lei nº  
9.099/95; e, finalmente, não há perempção se, como demonstrado nos autos, justificou-se a 
ausência da advogada da querelante na realização da prova de defesa. De meritis, claro o 
ânimo de ofender por parte da querelada ao afirmar de público, no prédio onde ambos 
moram, que a querelante era amante de seu marido, fato que reiterou na Audiência de 
Conciliação prévia, no III Juizado Especial Criminal, presente o conciliador e demais pessoas 
presentes no Juizado. Recurso voluntário defensivo, pois, a que se nega provimento. 
  
 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 955/00, em que é 
Apelante Onizina Wanderley Mattos e Apelada Maria Luiza de Almeida Coutinho. 
  
 Acordam os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, na conformidade do voto do 
relator em rejeitar as preliminares argüidas e negar provimento ao apelo interposto. 
  
 Trata a hipótese dos autos da persecutio criminis do fato típico definido no artigo 139 
do Código Penal — difamação — o qual foi imputado à querelada Onizina Wanderley Mattos 
pela queixa de f. 02/05, embora, inicialmente, tenha sido capitulado como injúria. Frustrada a 
audiência do artigo 520 do Código de Processo Penal (f. 18), prosseguiu-se com a presente 
ação penal privada. Interrogada a querelada apelante confessou qualificadamente a acusação, 
confirmando que a querelante seria amante de seu marido e que já respondera perante o 
Juizado Especial Criminal. Prosseguindo-se com os ulteriores termos do processo resultou ela, 
querelada, condenada a 4 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, no seu valor 
unitário mínimo legal com sursis por 2 (dois) anos. Inconformada com a sentença de 1º Grau 
de Jurisdição, apela argüindo uma série de preliminares, na verdade, reiteração das 
preliminares já enfrentadas pela sentença, como sejam: a) que ocorreu mutatio libeli; b) 
ocorreu perempção; c) não se aplicou a Lei nº 9.099/95, e, de meritis, que deveria ser a 
sentença reformada para absolvê-la, eis que revestida de toda sua atuação da imunidade 
judiciária prevista no artigo 142 do Código Penal. Contra-razões de apelação as f. 110/111 pela 
manutenção da sentença, afastadas as questões prévias. Parecer da douta Procuradoria Geral 
da Justiça as f. 115/118, igualmente, pela rejeição das preliminares reiteradas e, no mérito, 
pela confirmação do decisum alvejado. É o relatório. 
  
 Preliminarmente, destaco e rejeito todas as questões prévias argüidas, que, na 
verdade, nada mais são do que a reiteração das mesmas questões apresentadas em 1º grau e 
que mereceram ser rejeitadas pela judiciosa sentença alvejada de f. 80/86. Não há nulidade do 
feito pela vulneração do artigo 384 do Código de Processo Penal, por isso que não se defende 
a ré da classificação inicial da denúncia ou queixa, senão que dos fatos descritos na inicial: 



narra mihi factum dabo tibi jus. Logo, não se aplica na hipótese o artigo 384 do Código de 
Processo Penal, porque na exordial de f. 02 nitidamente descrita uma verdadeira difamação, 
eis que irrogado o fato determinado de público, na presença de várias pessoas, e, portanto a 
atingir a honra objetiva da querelante. Também inocorre a inobservância da aplicação da Lei 
nº 9.099/95, posto que se trata de ação penal privada, quando então não presentes as 
circunstâncias definidas no artigo 88 da novatio legis de 1995, isto é, a figura do dominus litis 
do Ministério Público, já que aqui o autor da ação é a própria ofendida (v.g. f. 64 v. e 65). E, 
finalmente não há perempção, porquanto justificado opportuno tempore o não 
comparecimento do advogado da querelante à audiência das testemunhas de defesa da 
querelada-apelante conforme se colhe da petição de f. 50/51, instruída com os documentos de 
f. 52/53 e que após a fala ministerial de f. 57 v., restou indeferida pelo despacho ordinatório 
do feito, através do qual se determinou o prosseguimento do feito em diligências (f. 59). 
  
 De meritis, precisa em todos os seus termos a bem lançada sentença recorrida em sua 
fundamentação de f. 83/86 e que se incorpora a este voto como razões de decidir. Com efeito, 
de se destacar alguns trechos do então decidido, verbis: 
  
 “F. 84, omissis... Aliás, a própria querelada ao ser interrogada em juízo, admitiu com 
pormenores, a difamação. Tal confissão encontra-se ratificada pela robusta prova testemunhal 
produzida, notabilizando-se o depoimento de Cristiano Holanda Travassos Correa (f. 35), 
pessoa que atuou como conciliadora no processo do III Juizado Especial Criminal, sobre o qual 
já se referiu em lance passado. Dentre outras coisas, asseverou que, no dia da audiência, a 
querelada afirmou que a querelante era amante do marido dela. Disse mais a testemunha: 
  
 ‘Que também ouviu a querelada dizer ter visto a querelante com o marido da 
querelada, despidos, dentro do apartamento, mantendo relações sexuais’. 
  
 Significativo registrar que a própria defesa não nega tivesse a querelada feito tais 
afirmações, tanto assim que a tese de mérito é pela inocorrência do crime, porque tal foi 
irrogada em Juízo, na discussão de causa, configurando, assim, a imunidade prevista no artigo 
142, I do Código Penal. Não colhe o argumento defensivo. A imunidade, em que se procura 
agasalho, para exclusão do crime, não tem a menor pertinência na hipótese vertente. Ao que 
se verifica, a querelada estava presente na audiência, em processo exatamente instaurado por 
causa de fato similar pretérito, agravado por lesões corporais acarretadas.  
  
 Não se pode aceitar, de modo algum, a tese do animus defendendi, por parte da 
querelada, ao tempo em que participava da indigitada audiência, mesmo porque aceitou a 
proposta de transação penal, para encerramento do conflito existente. 
  
 No mais, bem se posicionou o zeloso Promotor de Justiça, ao entender que a conduta 
descrita na inicial, seguramente comprovada, caracteriza o ilícito de difamação. Houve um fato 
ofensivo à reputação da querelante, na presença de terceiras pessoas. O crime se adequa 
perfeitamente ao tipo do artigo 139, do Código Penal. Importa acentuar ainda a existência 
iniludível do animus diffamandi por parte da querelada, qual seja a vontade de ofender, de 
denegrir a reputação da querelante, e, por mais essa razão, o crime resulta bem definido. Por 
tais motivos, a ação procede.” 
  
 Assim também entendo e decido, porquanto típica, antijurídica e culpável a ação 
praticada pela querelada-apelante na realização do tipo penal definido no artigo 139 do 
Código Penal a ofender a honra objetiva da querelante. Outrossim, correta a dosimetria da 
pena levada a efeito em 1º Grau de Jurisdição ante o tipo penal perseguido e comprovado. 
  



 Meu voto, por conseguinte, é no sentido de, em rejeitando todas as questões prévias 
argüidas — mera reiteração das preliminares apreciadas e bem rejeitadas pela sentença 
alvejada —, negar provimento ao apelo ora interposto. 
  
 Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2000. 
  
 Des. JOSÉ LUCAS ALVES DE BRITO - Presidente 
  
 Des. JOSÉ CARLOS SCHMIDT MURTA RIBEIRO - Relator 
  
SENTENÇA 
  
 Vistos, etc... 
  
 Maria Luiza de Almeida Coutinho qualificada na inicial ofereceu Queixa-Crime contra 
Onizina Wanderley Mattos, dando-a como incursa nas sanções do artigo 140, c/c art. 141 do 
Código Penal. 
  
 Narra a peça inaugural que a querelante tornou-se vizinha da querelada, no mesmo 
prédio, onde residem, e logo de início passou a ser assediada pela mesma, através de 
provocações, sem motivo qualquer. 
  
 Diz mais a inicial que, em determinado dia a querelada desenvolveu uma ação 
violenta, ao ponto de introduzir uma vassoura na janela do corredor, e, com tal objeto, 
quebrou o vidro do basculante, evadindo-se a seguir. Acrescenta que, no dia aprazado, quando 
se realizava o serviço de colocação de um cadeado na janela, a querelada chegou, afirmando 
“quem quebrou o vidro do seu basculante fui eu mesma e o quebraria de novo porque você é 
amante do meu marido”. Em seguida a tais injúrias, a querelada agrediu a querelante, 
sacudindo-a pelos braços, ao ponto de provocar-lhe lesões corporais, o que ensejou 
procedimento no III Juizado Especial Criminal. 
  
 Sublinha mais a peça preambular que a querelada, no dia 13.01.99, na audiência de 
conciliação, no citado Juizado, na presença dos advogados das partes e do conciliador, voltou a 
injuriar a querelante, com as seguintes expressões, in verbis: 
  
 “Havia quebrado o vidro do basculante do banheiro porque a querelante era amante 
do marido dela e que no dia da ocorrência os dois estavam juntos completamente sem roupas 
e que seu marido havia pago a colocação do piso do apartamento dela e lhe havia dado de 
presente o apartamento nº 507.” 
  
 Imputa-se à querelada o cometimento do crime de injúria, previsto no artigo 140, do 
Código Penal, com a qualificadora a que alude a inicial. 
  
 De início, cumpre serem analisadas e decididas as preliminares argüidas pela Defesa, 
no epílogo de sua manifestação nos autos. A que diz respeito à suspensão condicional do 
processo, na forma do artigo 89, da Lei nº 9.099/95, entendo não merecer agasalho. Trata-se 
de ação em que somente se procede mediante queixa. Exclusivamente privada, portanto, 
segundo estabelece o artigo 88, do diploma legal citado, “o Ministério Público, ao oferecer a 
denúncia, poderá propor a suspensão do processo...” infere-se daí que a norma legal em tela 
afasta, por completo, a possibilidade de suspensão do processo nos crimes de ação penal 
privada. 
  



 Melhor sorte não há de ter, igualmente, a preliminar concernente à decadência do 
direito de queixa. Está bem claro na inicial que o fato tido como criminoso verificou-se no dia 
13.01.99. sendo certo que a queixa foi distribuída a 10.03.99, dentro do tempo legal, portanto, 
não integrando a conduta considerada ilícita o pretérito episódio similar envolvendo as duas 
senhoras, a que faz menção, também, a exordial. 
  
 Ainda sem cabimento, concessa venia, a preliminar de exceção de coisa julgada. O fato 
que motivou o procedimento aludido, no III Juizado Especial Criminal, é distinto daquele que o 
presente feito retrata. Sem vinculação alguma, portanto, não havendo de ter interferência 
qualquer o decisum prolatado no citado Juízo. 
  
 A extinção da punibilidade, pela alegada perempção, de igual modo não é de ser 
admitida. A ausência da querelante e seu patrono à audiência de f. 48 foi justificada, 
satisfatoriamente, com a petição de f. 50/51, alicerçada em comprovação de natureza médica 
(f. 53). 
  
 Quanto ao cume da controvérsia, revelam os autos haver sido criado um problema 
sério nas relações da vizinhança entre a querelante e a querelada, por reprovável 
comportamento desta última. Anteriormente, a querelada molestara a querelante, com 
expressões ofensivas à moral, culminando por agredi-la, e isso ensejou processo no III Juizado 
Especial Criminal, com extinção da punibilidade pela transação penal efetivada. 
  
 Contrariamente ao que procurou enfatizar a laboriosa Defensora, entendo que os 
autos reunem múltiplos e seguros elementos de provas positivando, com nitidez, a realização 
do crime pela querelada. 
  
 Ficou bem claro e definido que, na audiência no III Juizado Especial Criminal, a 
querelada ofendeu moralmente a querelante, dizendo que esta era amante do marido dela e 
que anteriormente havia surpreendido os dois, despidos. E mais: que o seu marido havia 
adquirido e pago a colocação do piso do apartamento da querelante, além de presentear-lhe 
com o próprio imóvel. 
  
 Aliás, a própria ao ser interrogada em Juízo, admitiu, com pormenores, a difamação. 
Tal confissão encontra-se ratificada pela robusta prova testemunhal produzida, notabilizando-
se o depoimento de Cristiano Holanda Travassos Corrêa (f. 35), pessoa que atuou como 
conciliadora no processo do III Juizado Especial Criminal, sobre o qual já se referiu em lance 
passado. Dentre outras coisas, asseverou que, no dia da audiência, a querelada afirmou que a 
querelante era amante do marido dela. Disse mais a testemunha: 
  
 — Que também ouviu a querelada dizer ter visto a querelante com o marido da 
querelada, despidos, dentro do apartamento, mantendo relações sexuais. 
  
 Significativo registrar que a própria defesa não nega tivesse a querelada feito tais 
afirmações, tanto assim que a tese de mérito é pela inocorrência do crime, porque tal ofensa 
foi irrogada em Juízo, na discussão de causa, configurando, assim, a imunidade prevista no 
artigo 142, I, do Código Penal. 
  
 Não colhe o argumento defensivo. A imunidade, em que se procura agasalho, para 
exclusão do crime, não tem a menor pertinência na hipótese vertente. Ao que se verifica, a 
querelada estava presente na audiência, em processo exatamente instaurado por causa de 
fato similar pretérito, agravado por lesões corporais acarretadas. Não se pode aceitar, de 
modo algum, a tese do animus defendendi, por parte da querelada, ao tempo em que 



participava da indigitada audiência, mesmo porque aceitou a proposta de transação penal, 
para encerramento do conflito existente. 
  
 No mais, bem se posicionou o zeloso Promotor de Justiça, ao entender que a conduta 
descrita na inicial, seguramente comprovada, caracteriza o ilícito de difamação. Houve um fato 
ofensivo à reputação da querelante, na presença de terceiras pessoas. O crime se adequa 
perfeitamente ao tipo do artigo 139, do Código Penal. 
  
 Importa acentuar ainda a existência iniludível do animus diffamandi por parte da 
querelada, qual seja a vontade de ofender, de denegrir a reputação da querelante, e, por mais 
essa razão, o crime resulta bem definido. 
  
 Por tais motivos, a ação procede. 
  
 Passo, a seguir, a considerar as circunstâncias preconizadas em lei, para fixação das 
penas a serem aplicadas: a querelada há de ser considerada presumidamente primária, vez 
que não veio ao processo a sua folha de antecedentes criminais. Considerando outros aspectos 
que envolvem o caso, entendo de a Justiça determinar a pena-base no patamar mínimo, qual 
seja três meses de detenção e pagamento de dez dias-multa, com valor unitário do DM no 
mínimo legal. 
  
 A querelada confessou a prática do crime. Faz jus, desse modo, à atenuante do artigo 
65, III, “d”, do Código Penal. Sem reflexo na base acima, no entanto, porque já estabelecida no 
mínimo. 
  
 Não há agravante. 
  
 Incide, na espécie, o aumento de pena previsto no artigo 141, III, do Código Penal. 
Verdadeiramente, o crime foi cometido na presença de várias pessoas. Com isso, aumento os 
limites acima de um terço, que corresponde a um mês de detenção e três dias-multa, por 
aproximação. Feita a soma, apura-se o resultado de quatro meses de detenção e treze dias-
multa. 
  
 Não havendo outra causa especial, que possa fazer oscilar os quantitativos anteriores, 
concretizo-os definitivamente. 
  
 Ex Positis: 
  
 Julgo procedente a ação, para o fim de condenar, como condeno Onizina Wanderley 
Mattos, como incursa no artigo 139, c/c artigos 49, §§ 1º e 2º; 65, III, “d”, e 141, III, todos do 
Código Penal, à pena de quatro meses de detenção e no pagamento de treze dias-multa com o 
valor unitário do DM no mínimo legal. 
  
 Condeno a ré, outrossim, no pagamento das custas processuais. 
  
 Transitada em julgado, comunique-se a condenação aos órgãos competentes, lance-se 
o nome da sentenciada no rol dos culpados, expeça-se carta de sentença à VEP. 
  
 Concedo à ré a suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de dois anos, 
mediante as condições previstas no artigo 78, § 2º, letras “a”, “b” e “c”, do sobredito diploma 
legal. 
  



 A audiência admonitória deverá acontecer no momento próprio (artigo 160, da Lei de 
Execução Penal). 
  
 Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1999. 
  
 JOEL PEREIRA DOS SANTOS - Juiz de Direito 
 


