
Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 28-05-2014
PUBLIC 29-05-2014).

10. Não se vislumbra na situação qualquer declaração maliciosa, que denigra, que maltrate a honra dos
agentes públicos envolvidos na questão para além do natural contexto público que ela suscita. Ela tem
nítido tom de crítica política, absolutamente legitima, sobretudo para aqueles do Judiciário que exercitam
a jurisdição eleitoral. Faz parte do jogo.

11. Note-se que em momento do texto divulgado se afasta seu signatário de fatos concretos, que em
resumo, vem a ser a não inclusão em pauta de um recurso eleitoral em um caso rumoroso. Porém, não há
sugestão de prevaricação, pelo que se pode depreender de sua leitura, em momento algum. Sim, é
plenamente possível que algum leitor faça essa inferência, mas é justamente contra esse subjetivismo que
se procura proteger o direito de liberdade de expressão. Se se fosse ficar ao talente, ao sabor de tais
interpretações pessoais como forma de restringir tão fundamental direito,  seriavenia concessa,
sinceramente melhor retirá-lo do texto constitucional. Daí porque é a objetividade da narração que
permitirá concluir se houve ou não o abuso de seu exercício que é o que autoriza o uso de formas
repressoras tanto penais como civis. Hipótese em que não foi verificado excesso, pelo que o
prosseguimento da ação penal poderia importar em restrição inconstitucional de direito fundamental.

12. A escolha do subtítulo "o misterioso caso de Sandro Pimentel" também não teve, ao que se percebe, e
ao contrário do entendido pelo órgão acusador, a intenção de atribuir ao Juiz Federal ofendido a irregular
prática de negar publicidade ao processo de Sandro Pimentel; mas, sim, a de passar para os eleitores do
blog o estranhamento do autor do texto a respeito da forma como estava sendo conduzido o aludido feito
eleitoral; o que, portanto, não destoa do regular exercício da liberdade de crítica. 

13. O Paciente questiona o prazo de 15 dias dado pela autoridade ofendida para o Ministério Público
Estadual se pronunciar nos autos, sob o argumento de que ultrapassaria a data prevista para a posse dos
deputados estaduais eleitos, o que é próprio de quem não tem familiaridade com a legislação e, também,
vai na sequência das regulares críticas lançadas ao trâmite do referido processo eleitoral. Não há na crítica
nenhum indicativo de dolo de imputar o crime de prevaricação à autoridade judicante, até porque o autor
do texto não identifica ou mesmo sugere interesse ou sentimento pessoal (elementos do tipo do artigo 319
do Código Penal1) que pudessem estar sendo satisfeitos com a fixação do aludido prazo.

14. Importante destacar que o STJ especialmente em hipóteses de crimes contra a honra tem destacado a
necessidade de evidenciação do elemento subjetivo especial do tipo, no caso, o animus caluniandi

 Apesar do extenso relato promovido pela acusação, tal elemento não restoudiffamandi vel injuriandi.
minimamente demonstrado na peça do MPF  Precedente: STJ - APn: 734 DF 2013/0416076-5, Relator:.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 15/10/2014, CE - CORTE
ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/10/2014.

15. Ordem concedida para que seja trancada a Ação Penal n. 0803756-27.2020.4.05.8400, isso em
consonância com o parecer ministerial apresentado nesta Corte Federal.

 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HC 0805247-66.2021.4.05.0000, em que são partes as acima
mencionadas, ACORDAM os Desembargadores Federais da Quarta Turma do TRF da 5a. Região, por
unanimidade, em conceder a ordem, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos
autos, que ficam fazendo parte do presente julgado.
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 0802547-66.2021.4.05.0000 PROCESSO Nº: - HABEAS CORPUS CRIMINAL

 ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO e outroIMPETRANTE:
 BRUNO GIOVANNI MEDEIROS OLIVEIRAPACIENTE:

 Al ta i r  Soares  Da  Rocha  F i lho  e  ou t roADVOGADO:
 JUÍZO DA 14ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DOIMPETRADO:

N O R T E
 Desembargador(a) Federal Manoel de Oliveira Erhardt - 4ª TurmaRELATOR(A):

 Desembargador(a) Federal Bruno Leonardo Camara CarraMAGISTRADO CONVOCADO:

RELATÓRIO

 

1. Cuidam os autos de  com pedido de tutela mandamental liminar, impetrado porHabeas Corpus,
ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO e outro, em favor de BRUNO GIOVANNI MEDEIROS OLIVEIRA,
tendo por autoridade coatora o Juízo da 14a. Vara Criminal Federal da SJ/RN, que, nos autos da Ação
Penal n. 0803756-27.2020.4.05.8400, designou audiência preliminar em conformidade com o art. 89,
parág. 1º, da Lei 9.099/95. O pleito liminar visa o sobrestamento do feito para impedir a realização da
audiência preliminar (proposta de suspensão condicional do processo), designada para o dia 17 de março
de 2021. No mérito, o  objetiva o trancamento da Ação Penal n. 0803756-27.2020.4.05.8400, noswrit
termos seguintes: Assim agindo, o denunciado BRUNO GIOVANNI MEDEIROS DE OLIVEIRA, com
vontade livre e consciente, por meio que facilitou a divulgação caluniosa e injuriosa, qual seja, a internet,
incorreu na prática dos crimes descritos nos arts. 138 e 140 c/c art. 141, II e III, na forma do art. 70, todos
do Código Penal. (id. 4050000.24891704).

2. Narra a impetração que a Procuradoria da República no Rio Grande do Norte apresentou queixa crime
em desfavor do paciente BRUNO GIOVANNI MEDEIROS DE OLIVEIRA, sob o argumento de prática
dos crimes contra a honra, especificamente os delitos de calúnia e injúria, com aplicação das causas de
aumento previstas no artigo 141, II e III, do CP, em face do Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves,
este quando do exercício da jurisdição eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Norte.

3. Menciona que os supostos delitos contra a honra atribuídos ao paciente teriam se configurado,
conforme apresentado pelo Parquet, mediante publicação efetuada pelo paciente em blog de sua
titularidade ( ), no exercício de seu trabalho jornalístico, mais precisamente artigowww.blogdobg.com.br
de opinião em que teria apresentado críticas à atuação da Corte Eleitoral em caso que envolveria a
suspensão da diplomação do deputado eleito Sando Pimentel (PSOL).

4. Defende que, sem qualquer tipo de ofensa pessoal direcionada a qualquer um dos magistrados
integrantes da Corte Eleitoral, o veículo de comunicação do paciente criticou decisão prolatada em 18 de
dezembro de 2018, que suspendeu a diplomação de deputado eleito, tendo mencionado o juiz Francisco
Glauber Alves em apenas uma única ocasião. Diz, então, que o paciente exerceu, tão somente, sua
liberdade de expressão e de crítica ao expor sua opinião.

5. Sustenta que no texto escrito pelo paciente não há qualquer afirmação de que o Juiz Federal teria, de
uma maneira ou de outra, negado "a publicidade de atos processuais quando inexiste sigilo processual
declarado", como a interpretação apresentada pelo órgão ministerial na tentativa de demonstrar que o
paciente teria atribuído prevaricação ao Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves, pelo que, ao que
defende, evidentemente a conduta seria atípica. Fala que não houve a mínima demonstração do intento
deliberado de ofender a honra alheia.

6. Diz que na única ocasião em que o Juiz Federal foi citado foi quando da crítica ao prazo de 15 dias para
pronunciamento do MP Eleitoral sobre o ingresso do diretório nacional do PSOL, "prazo que se encerraria
somente após a posse", o que não seria suficiente ao entendimento de que houve ofensa à honra subjetiva
do magistrado.
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7. Faz menção ao art. 5º, IV, CF/88, que consagra o direito à liberdade de expressão, a precedentes do STJ
que se inclinariam no sentido da argumentação da defesa e ao posicionamento do Delegado de Polícia
Federal Adauto Gomes da Silva Júnior, em seu relatório final, no sentido de não vislumbrar prática
delitiva na hipótese.

8. Em decisão colacionada ao ID 4050000.24946975, foi deferida tutela mandamental liminar
determinando a suspensão da Ação Penal n. 0803756-27.2020.4.05.8400.

9. Informações prestadas pela autoridade tida por coatora no ID 4050000.25020233.

10. Parecer da PRR5 pela concessão da ordem de Habeas Corpus, para que seja trancado o processo
criminal nº 0803756-27.2020.4.05.8400, haja vista a inexistência de ofensa direta e dolosamente
direcionada a vilipendiar a honra do ofendido.

11. Eis o que havia de mais relevante a relatar.

 

 0802547-66.2021.4.05.0000 PROCESSO Nº: - HABEAS CORPUS CRIMINAL
 ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO e outroIMPETRANTE:

 BRUNO GIOVANNI MEDEIROS OLIVEIRAPACIENTE:
 Al ta i r  Soares  Da  Rocha  F i lho  e  ou t roADVOGADO:

 JUÍZO DA 14ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DOIMPETRADO:
N O R T E

 Desembargador(a) Federal Manoel de Oliveira Erhardt - 4ª TurmaRELATOR(A):
 Desembargador(a) Federal Bruno Leonardo Camara CarraMAGISTRADO CONVOCADO:

VOTO

 

1. Consabido que a finalidade precípua do  consiste em fazer cessar o constrangimentoHabeas Corpus
ilegal ou a ameaça de ilegal constrangimento à liberdade de ir e vir. Diz-se que a coação é ilegal quando
não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando
quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que
autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;
quando o processo for manifestamente nulo ou quando extinta a punibilidade (art. 648 CPP).

2. Nesse contexto, só se justifica o trancamento da Ação Penal pela via do  quando o JuizHabeas Corpus
entender, sem a necessidade de qualquer aprofundamento no exame de provas, que o fato objeto da 

 é absolutamente atípico, quando manifesta a inexistência de elementos quepersecutio criminis
demonstrem a materialidade e autoria do delito, ou, ainda, quando extinta a punibilidade.

3. Na situação ora em apreço, pugnam os impetrantes pelo trancamento da Ação Penal n.
0803756-27.2020.4.05.8400, intentada em desfavor do paciente BRUNO GIOVANNI MEDEIROS
OLIVEIRA, nos seguintes termos:  Assim agindo, o denunciado BRUNO GIOVANNI MEDEIROS DE
OLIVEIRA, com vontade livre e consciente, por meio que facilitou a divulgação caluniosa e injuriosa,
qual seja, a internet, incorreu na prática dos crimes descritos nos arts. 138 e 140 c/c art. 141, II e III, na
forma do art. 70, todos do Código Penal. (id. 4050000.24891704).

4. A peça acusatória registra que o ora paciente BRUNO GIOVANNI MEDEIROS OLIVEIRA ofendeu a
honra de Magistrado Federal, bem como lhe imputou, falsamente, o delito de prevaricação, ao publicar
em seu blog (www.blogdobg.com.br), no dia 23 de janeiro de 2019, texto alusivo a problemas na
diplomação do então deputado estadual eleito Sandro Pimentel, filiado ao Partido Socialismo e Liberdade
- PSOL; eis o teor do referido texto:
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"ESTUPRO ELEITORAL: o misterioso caso de Sandro Pimentel  

Terminada as eleições no dia 7 de outubro de 2018, foram definidos os deputados estaduais eleitos. Entre
eles, Sandro Pimentel. Porém, de lá pra cá, a situação de comemoração teve um revés e se transformou
em um filme de suspense, drama e com várias cenas de indefinição.

Sandro Pimentel vem sofrendo um verdadeiro estupro eleitoral. Não pelas contas julgadas. Não por isso.
Mas sim pela suspensão da diplomação e a indefinição da posse. Nada, absolutamente nada, no futuro
dele tem uma certeza. Ninguém sabe dizer sequer quem será empossado deputado estadual no próximo
dia 1º de fevereiro mesmo tendo os votos para isso.

Apesar de haver gravidade na acusação, que deve ser apurada, diga-se de passagem, para saber se
realmente procede, não deveria haver a suspensão liminar da diplomação, porque isso equivaleria a
retirar o mandato dado pelo povo sem direito ao processo.

O Blog não vai entrar no mérito das contas, mas já se sabe que a defesa dele apresentou diversos
recursos. Daqueles que até cansa de contabilizar. Vão desde um pedido de reconsideração da decisão da
juízaauxiliar do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Adriana Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira,
até agravos e mandados de segurança. Até agora uma liminar foi indeferida e só. Lembrando: acerca da
diplomação.

No meio desse imbróglio jurídico-eleitoral, ainda surge Robério Paulino, companheiro de partido e
primeiro suplente do PSOL, que judicializou o caso para impedir que Sandro fosse diplomado e, assim,
que ele fosse chamado para ocupar a vaga. Fogo amigo pesado do "companheiro".

Vale lembrar que o TRE retomou as sessões plenárias na última segunda-feira (21) com algumas pautas
importantes, mas a de Sandro, o único dos eleitos em 2018 que segue com o futuro incerto, até agora
nada. Há sim uma expectativa de que o processo entre na próxima pauta, mas vale lembrar que a posse
já acontece em menos de duas semanas e que ainda existe um percurso jurídico para que o processo
realmente em pauta.

O próprio diretório nacional PSOL entrou junto a Sandro Pimentel na ação. No pedido do PSOL o juiz
relator Francisco Glauber concedeu um enorme prazo de 15 dias para o Ministério Público Eleitoral
(MPE se pronunciar, prazo que se encerraria somente após a posse, ou seja).

Mesmo assim, o MPE, ciente da urgência que o caso demanda, deu um parecer em apenas 24 horas.
Méritos para o parquet. E agora a defesa de Sandro tem cinco dias para se manifestar acerca da
prestação de contas para que haja prazo suficiente para que ele ainda possa ser empossado, se for o
caso. O problema é que cabe ao juiz colocar a matéria em pauta ou não para que o Pleno do TRE se
posicione.

Vale acrescentar o detalhe de que o nome de Sandro Pimentel está no convite da Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Norte (ALRN) como um dos 24 deputados que serão empossados para a 62ª legislatura
da Casa.

E o fato é que Sandro está, até o momento, impedido de ser empossado deputado estadual em face de
uma decisão monocrática emitida em 18 de dezembro, há mais de um mês, e se perder os prazos, a
situação se complica.

Um verdadeiro estupro eleitoral."

5. Pois bem, a hipótese em apreciação, como já destacado no relatório, envolve situação, lamentavelmente
cada vez mais frequente, onde se solicita que o Judiciário aplique limites ao direito de liberdade de
expressão por meio da expedição de decreto condenatório pela prática dos crimes tipificados nos arts. 138
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e 140 c/c art. 141, II e III, na forma do art. 70, todos do Código Penal. É pacífico nas Cortes
Constitucionais modernas que, quando se cuida de reprimir ilícitos civis ou penais relacionados à
utilização da liberdade de pensamento, alguma cautela deve ser tomada para que as disposições
constitucionais enunciativas de ditas liberdades não fiquem esvaziadas.

6. Em definitivo, há de se ter redobradas cautelas ao prospectar limites a seu uso, sobretudo quando o
particular se volta contra o Estado, ou seus agentes, ainda que para externar sentimentos desconexos ou de
aleivosia, pois, particularmente aí, a liberdade costuma ofender, dizia Clarice Lispector.

7. Olhando para o caso Lüth, observa-se que o Tribunal Constitucional Federal - , ao reverter aBVerfG
decisão do Tribunal de Hamburgo que se apoiava no § 826 do BGB, procurou priorizar o direito de
expressão sobre os direitos individuais da pessoa atingida pelos efeitos da manifestação. Erich Lüth
convocou os alemães a boicotarem os filmes dirigidos por Veit Harlan, importante diretor de filmes do
regime nazista. O Tribunal Federal concluiu que, diante da questão pública subjacente ao teor invectivas
de Lüth, deveria prevalecer a liberdade de expressão.

8. Ainda que com fundamentos diversos, a experiência constitucional norte-americana construiu
igualmente a ideia de que no confronto entre a liberdade de manifestação e direitos individuais
prevalecerá a primeira enquanto princípio, sempre que estiver em jogo a defesa de valores supra
individuais. As agressões devem, nesse contexto, ser toleradas. Em New York Times Co. v. Sullivan, 376
U.S. 254 (1964), por exemplo, a Suprema Corte pontificou que, para os fins do  de difamação nãotort
basta a mera negligência quando se trata de funcionário público.

9. A condição de agente do Estado deixa naturalmente o detentor do cargo numa posição mais exposta,
devendo tolerar eventuais comentários depreciativos a sua pessoa mercê da blindagem que a 1ª Emenda
dá ao cidadão. Assim, somente em casos onde é comprovada o que foi denominado de , umaactual malice
espécie qualificada de dolo, ainda que eventual, onde o ofensor tem conhecimento da falsidade e ainda
assim profere a ofensa, é que se poderia indenizar o funcionário pelo comentário injurioso que lhe é
formulado.

10. Sua sedimentada construção jurisprudencial entende que todo e qualquer pronunciamento sobre
questões de ordem política, social ou que de alguma maneira digam respeito à comunidade exprimem
interesse público, como em Connick v. Myers, 461 U. S. 146 (1983). Naturalmente, não se está a dizer
que a liberdade de expressão seja um direito absoluto, como nosso Supremo Tribunal Federal deixou bem
claro no caso Ellwanger ((STF. HC 82424, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2003, DJ 19-03-2004 PP-00017).

11. Porém, a mesma augusta Corte deixou bem claro que quando se trata apenas de expressar ideias
contra majoritárias, deve o Judiciário fazer as vezes de empedernido defensor desse direito sob pena de,
seja de modo direto, seja dissimulado por meio de normas supostamente protetivas da honra, terminar-se
por implantar uma . Isso ficou particularmente destacado na conhecidaproibição estatal do dissenso
ADPF 187/DF, que teve como relator o ministro Celso de Mello e que tem parte da ementa adiante
transcrita:

[...] A LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO UM DOS MAIS PRECIOSOS PRIVILÉGIOS DOS
CIDADÃOS EM UMA REPÚBLICA FUNDADA EM BASES DEMOCRÁTICAS - O DIREITO À LIVRE
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO: NÚCLEO DE QUE SE IRRADIAM OS DIREITOS DE CRÍTICA,
DE PROTESTO, DE DISCORDÂNCIA E DE LIVRE CIRCULAÇÃO DE IDEIAS - ABOLIÇÃO PENAL
("ABOLITIO CRIMINIS") DE DETERMINADAS CONDUTAS PUNÍVEIS - DEBATE QUE NÃO SE
CONFUNDE COM INCITAÇÃO À PRÁTICA DE DELITO NEM SE IDENTIFICA COM APOLOGIA DE
FATO CRIMINOSO - DISCUSSÃO QUE DEVE SER REALIZADA DE FORMA RACIONAL, COM
RESPEITO ENTRE INTERLOCUTORES E SEM POSSIBILIDADE LEGÍTIMA DE REPRESSÃO
ESTATAL, AINDA QUE AS IDEIAS PROPOSTAS POSSAM SER CONSIDERADAS, PELA MAIORIA,
ESTRANHAS, INSUPORTÁVEIS, EXTRAVAGANTES, AUDACIOSAS OU INACEITÁVEIS - O SENTIDO
DE ALTERIDADE DO DIREITO À LIVRE EXPRESSÃO E O RESPEITO ÀS IDEIAS QUE CONFLITEM
COM O PENSAMENTO E OS VALORES DOMINANTES NO MEIO SOCIAL - CARÁTER NÃO
ABSOLUTO DE REFERIDA LIBERDADE FUNDAMENTAL (CF, art. 5º, incisos IV, V e X;
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CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, Art. 13, § 5º) - A PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL À LIBERDADE DE PENSAMENTO COMO SALVAGUARDA NÃO APENAS DAS
IDEIAS E PROPOSTAS PREVALECENTES NO ÂMBITO SOCIAL, MAS, SOBRETUDO, COMO
AMPARO EFICIENTE ÀS POSIÇÕES QUE DIVERGEM, AINDA QUE RADICALMENTE, DAS
CONCEPÇÕES PREDOMINANTES EM DADO MOMENTO HISTÓRICO-CULTURAL, NO ÂMBITO

 ADPF 187, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgadoDAS FORMAÇÕES SOCIAIS [...].
em 15/06/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 28-05-2014 PUBLIC 29-05-2014)

12. Vendo-se o texto do documento que daria a materialidade aos crimes que foram imputados ao
paciente (item 4, desta decisão), não se vislumbra qualquer declaração maliciosa, que denigra, que
maltrate a honra dos agentes públicos envolvidos na questão para além do natural contexto público que
ela suscita. Ela tem nítido tom de crítica política, absolutamente legitima, sobretudo para aqueles do
Judiciário que exercitam a jurisdição eleitoral. Faz parte do jogo.

13. Note-se que em momento do texto divulgado se afasta seu signatário de fatos concretos, que em
resumo, vem a ser a não inclusão em pauta de um recurso eleitoral em um caso rumoroso. Porém, não há
sugestão de prevaricação, pelo que se pode depreender de sua leitura, em momento algum. Sim, é
plenamente possível que algum leitor faça essa inferência, mas é justamente contra esse subjetivismo que
se procura proteger o direito de liberdade de expressão. Se se fosse ficar ao talente, ao sabor de tais
interpretações pessoais como forma de restringir tão fundamental direito,  seriavenia concessa,
sinceramente melhor retirá-lo do texto constitucional. Daí porque é a objetividade da narração que
permitirá concluir se houve ou não o abuso de seu exercício que é o que autoriza o uso de formas
repressoras tanto penais como civis. Na situação, não se consegue vislumbrar tal excesso pelo que o
prosseguimento da ação penal poderia importar em restrição inconstitucional de direito fundamental.

14. Em complemento, trago a manifestação do  com atuação nesta Corte Federal, justamente noParquet
sentido de que inexistiu ofensa direta e dolosamente direcionada a vilipendiar a honra de ofendido;
confira-se:

(...) a escolha do subtítulo "o misterioso caso de Sandro Pimentel" também não teve, evidentemente, ao
contrário do entendido pelo órgão acusador, a intenção de atribuir ao Juiz Federal ofendido a irregular
prática de negar publicidade ao processo de Sandro Pimentel; mas, sim, a de passar para os eleitores do
blog o estranhamento do autor do texto a respeito da forma como estava sendo conduzido o aludido feito
eleitoral; o que, portanto, não destoa do regular exercício da liberdade de crítica. 

Por fim, o trecho do texto em que o Paciente questiona o prazo de 15 dias dado pela autoridade ofendida
para o Ministério Público Estadual se pronunciar nos autos, sob o argumento de que ultrapassaria a
data prevista para a posse dos deputados estaduais eleitos, é próprio de quem não tem familiaridade com
a legislação e, também, vai na sequência das regulares críticas lançadas ao trâmite do referido processo
eleitoral. Não há na crítica nenhum indicativo de dolo de imputar o crime de prevaricação à autoridade
judicante, até porque o autor do texto não identifica ou mesmo sugere interesse ou sentimento pessoal
(elementos do tipo do artigo 319 do Código Penal1) que pudessem estar sendo satisfeitos com a fixação
do aludido prazo. Parece que o Paciente acreditou que o Magistrado ofendido poderia ter fixado prazo
mais enxuto e só.

15. Mais ainda, importante destacar que o STJ especialmente em hipóteses de crimes contra a honra tem
destacado a necessidade de evidenciação do elemento subjetivo especial do tipo, no caso, o animus

 Apesar do extenso relato promovido pela acusação, tal elemento nãocaluniandi diffamandi vel injuriandi.
restou minimamente demonstrado na peça do MPF  Sobre o tema, o precedente abaixo transcrito:.

CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. EXPRESSÕES OFENSIVAS QUE
NÃO INDICARAM O NOME DO OFENDIDO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. NECESSIDADE DE
ESCLARECIMENTOS. ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL INJURIANDI NÃO PRESENTE.
MERA RESPOSTA À PROVOCAÇÃO DE ADVERSÁRIOS POLÍTICOS.

Nos crimes de calúnia, difamação e injúria há necessidade de se demonstrar, concretamente, a quem
foram endereçadas as expressões ditas ofensivas, porque a conduta delituosa, no caso dos tipos penais
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em exame, é assim considerada pelo fato de atingir a honra da pessoa enquanto membro individual e
partícipe de uma dada comunidade. Por essa razão, havendo indeterminação ou dúvidas quanto ao
sujeito ofendido, caberá ao interessado propor a medida judicial adequada para o fim de esclarecer o
sentido e o alcance das expressões ofensivas, já que não se pode pressupor a agressão sofrida nem o
sujeito atingido.

A mera resposta, na mesma medida, de acusação feita por adversários políticos não conduz, por si só, à
existência do animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi, porquanto tal ato representa um sentimento
de defesa e de reação automática, uma espécie de desforço imediato, e não uma agressão gratuita,

 (STJ - APn: 734 DF 2013/0416076-5,desproporcional e injusta à honra alheia. Queixa-crime rejeitada.
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 15/10/2014, CE -
CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/10/2014).

16. Por tudo isso, entendo por conceder a ordem pleiteada, para que seja trancada a Ação Penal n.
0803756-27.2020.4.05.8400.

17. Eis o meu voto.

 

 0802547-66.2021.4.05.0000 PROCESSO Nº: - HABEAS CORPUS CRIMINAL
 ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO e outroIMPETRANTE:

 BRUNO GIOVANNI MEDEIROS OLIVEIRAPACIENTE:
 Al ta i r  Soares  Da  Rocha  F i lho  e  ou t roADVOGADO:

 JUÍZO DA 14ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DOIMPETRADO:
N O R T E

 Desembargador(a) Federal Manoel de Oliveira Erhardt - 4ª TurmaRELATOR(A):
 Desembargador(a) Federal Bruno Leonardo Camara CarraMAGISTRADO CONVOCADO:

 

EMENTA

           

 PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. INEXISTÊNCIA DE
DECLARAÇÃO MALICIOSA QUE DENIGRA A HONRA DOS AGENTES PÚBLICOS
ENVOLVIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL
INJURIANDI. ORDEM CONCEDIDA.

1. Habeas Corpus pugnando pelo trancamento da Ação Penal n. 0803756-27.2020.4.05.8400, intentada
em desfavor do paciente, nos seguintes termos: Assim agindo, o denunciado BRUNO GIOVANNI

 MEDEIROS DE OLIVEIRA, com vontade livre e consciente, por meio que facilitou a divulgação
caluniosa e injuriosa, qual seja, a internet, incorreu na prática dos crimes descritos nos arts. 138 e 140
c/c art. 141, II e III, na forma do art. 70, todos do Código Penal. (id. 4050000.24891704).

2. A peça acusatória registra que o ora paciente ofendeu a honra de Magistrado Federal, imputando-lhe,
falsamente, o delito de prevaricação, ao publicar em blog de sua autoria (www.blogdobg.com.br), no dia
23 de janeiro de 2019, texto alusivo a problemas na diplomação do então deputado estadual eleito Sandro
Pimentel, filiado ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, com o título: ESTUPRO ELEITORAL: o
misterioso caso de Sandro Pimentel.

3. Hipótese que envolve situação, lamentavelmente cada vez mais frequente, onde se solicita que o
Judiciário aplique limites ao direito de liberdade de expressão por meio da expedição de decreto
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condenatório pela prática dos crimes tipificados nos arts. 138 e 140 c/c art. 141, II e III, na forma do art.
70, todos do Código Penal. É pacífico nas Cortes Constitucionais modernas que, quando se cuida de
reprimir ilícitos civis ou penais relacionados à utilização da liberdade de pensamento, alguma cautela
deve ser tomada para que as disposições constitucionais enunciativas de ditas liberdades não fiquem
esvaziadas.

4. Em definitivo, há de se ter redobradas cautelas ao prospectar limites a seu uso, sobretudo quando o
particular se volta contra o Estado, ou seus agentes, ainda que para externar sentimentos desconexos ou de
aleivosia, pois, particularmente aí, a liberdade costuma ofender, dizia Clarice Lispector.

5. Olhando para o caso Lüth, observa-se que o Tribunal Constitucional Federal - , ao reverter aBVerfG
decisão do Tribunal de Hamburgo que se apoiava no § 826 do BGB, procurou priorizar o direito de
expressão sobre os direitos individuais da pessoa atingida pelos efeitos da manifestação. Erich Lüth
convocou os alemães a boicotarem os filmes dirigidos por Veit Harlan, importante diretor de filmes do
regime nazista. O Tribunal Federal concluiu que, diante da questão pública subjacente ao teor invectivas
de Lüth, deveria prevalecer a liberdade de expressão.

6. Ainda que com fundamentos diversos, a experiência constitucional norte-americana construiu
igualmente a ideia de que no confronto entre a liberdade de manifestação e direitos individuais
prevalecerá a primeira enquanto princípio, sempre que estiver em jogo a defesa de valores supra
individuais. As agressões devem, nesse contexto, ser toleradas. Em New York Times Co. v. Sullivan, 376
U.S. 254 (1964), por exemplo, a Suprema Corte pontificou que, para os fins do  de difamação nãotort
basta a mera negligência quando se trata de funcionário público.

7. A condição de agente do Estado deixa naturalmente o detentor do cargo numa posição mais exposta,
devendo tolerar eventuais comentários depreciativos a sua pessoa mercê da blindagem que a 1ª Emenda
dá ao cidadão. Assim, somente em casos onde é comprovada o que foi denominado de , umaactual malice
espécie qualificada de dolo, ainda que eventual, onde o ofensor tem conhecimento da falsidade e ainda
assim profere a ofensa, é que se poderia indenizar o funcionário pelo comentário injurioso que lhe é
formulado.

8. Sua sedimentada construção jurisprudencial entende que todo e qualquer pronunciamento sobre
questões de ordem política, social ou que de alguma maneira digam respeito à comunidade exprimem
interesse público, como em Connick v. Myers, 461 U. S. 146 (1983). Naturalmente, não se está a dizer
que a liberdade de expressão seja um direito absoluto, como nosso Supremo Tribunal Federal deixou bem
claro no caso Ellwanger ((STF. HC 82424, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2003, DJ 19-03-2004 PP-00017).

9. Porém, a mesma augusta Corte deixou bem claro que quando se trata apenas de expressar ideias contra
majoritárias, deve o Judiciário fazer as vezes de empedernido defensor desse direito sob pena de, seja de
modo direto, seja dissimulado por meio de normas supostamente protetivas da honra, terminar-se por
implantar uma . Isso ficou particularmente destacado na conhecida ADPFproibição estatal do dissenso
187/DF, que teve como relator o ministro Celso de Mello e que tem parte da ementa adiante transcrita: 
[...] a liberdade de expressão como um dos mais preciosos privilégios dos cidadãos em uma república
fundada em bases democráticas - o direito à livre manifestação do pensamento: núcleo de que se
irradiam os direitos de crítica, de protesto, de discordância e de livre circulação de ideias - abolição
penal ("abolitio criminis") de determinadas condutas puníveis - debate que não se confunde com
incitação à prática de delito nem se identifica com apologia de fato criminoso - discussão que deve ser
realizada de forma racional, com respeito entre interlocutores e sem possibilidade legítima de repressão
estatal, ainda que as ideias propostas possam ser consideradas, pela maioria, estranhas, insuportáveis,
extravagantes, audaciosas ou inaceitáveis - o sentido de alteridade do direito à livre expressão e o
respeito às ideias que conflitem com o pensamento e os valores dominantes no meio social - caráter não
absoluto de referida liberdade fundamental (cf, art. 5º, incisos iv, v e x; convenção americana de direitos
humanos, art. 13, § 5º) - a proteção constitucional à liberdade de pensamento como salvaguarda não
apenas das ideias e propostas prevalecentes no âmbito social, mas, sobretudo, como amparo eficiente às
posições que divergem, ainda que radicalmente, das concepções predominantes em dado momento
histórico-cultural, no âmbito das formações sociais [...]  ADPF 187, Relator(a): CELSO DE MELLO,.
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Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 28-05-2014
PUBLIC 29-05-2014).

10. Não se vislumbra na situação qualquer declaração maliciosa, que denigra, que maltrate a honra dos
agentes públicos envolvidos na questão para além do natural contexto público que ela suscita. Ela tem
nítido tom de crítica política, absolutamente legitima, sobretudo para aqueles do Judiciário que exercitam
a jurisdição eleitoral. Faz parte do jogo.

11. Note-se que em momento do texto divulgado se afasta seu signatário de fatos concretos, que em
resumo, vem a ser a não inclusão em pauta de um recurso eleitoral em um caso rumoroso. Porém, não há
sugestão de prevaricação, pelo que se pode depreender de sua leitura, em momento algum. Sim, é
plenamente possível que algum leitor faça essa inferência, mas é justamente contra esse subjetivismo que
se procura proteger o direito de liberdade de expressão. Se se fosse ficar ao talente, ao sabor de tais
interpretações pessoais como forma de restringir tão fundamental direito,  seriavenia concessa,
sinceramente melhor retirá-lo do texto constitucional. Daí porque é a objetividade da narração que
permitirá concluir se houve ou não o abuso de seu exercício que é o que autoriza o uso de formas
repressoras tanto penais como civis. Hipótese em que não foi verificado excesso, pelo que o
prosseguimento da ação penal poderia importar em restrição inconstitucional de direito fundamental.

12. A escolha do subtítulo "o misterioso caso de Sandro Pimentel" também não teve, ao que se percebe, e
ao contrário do entendido pelo órgão acusador, a intenção de atribuir ao Juiz Federal ofendido a irregular
prática de negar publicidade ao processo de Sandro Pimentel; mas, sim, a de passar para os eleitores do
blog o estranhamento do autor do texto a respeito da forma como estava sendo conduzido o aludido feito
eleitoral; o que, portanto, não destoa do regular exercício da liberdade de crítica. 

13. O Paciente questiona o prazo de 15 dias dado pela autoridade ofendida para o Ministério Público
Estadual se pronunciar nos autos, sob o argumento de que ultrapassaria a data prevista para a posse dos
deputados estaduais eleitos, o que é próprio de quem não tem familiaridade com a legislação e, também,
vai na sequência das regulares críticas lançadas ao trâmite do referido processo eleitoral. Não há na crítica
nenhum indicativo de dolo de imputar o crime de prevaricação à autoridade judicante, até porque o autor
do texto não identifica ou mesmo sugere interesse ou sentimento pessoal (elementos do tipo do artigo 319
do Código Penal1) que pudessem estar sendo satisfeitos com a fixação do aludido prazo.

14. Importante destacar que o STJ especialmente em hipóteses de crimes contra a honra tem destacado a
necessidade de evidenciação do elemento subjetivo especial do tipo, no caso, o animus caluniandi

 Apesar do extenso relato promovido pela acusação, tal elemento não restoudiffamandi vel injuriandi.
minimamente demonstrado na peça do MPF  Precedente: STJ - APn: 734 DF 2013/0416076-5, Relator:.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 15/10/2014, CE - CORTE
ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/10/2014.

15. Ordem concedida para que seja trancada a Ação Penal n. 0803756-27.2020.4.05.8400, isso em
consonância com o parecer ministerial apresentado nesta Corte Federal.

 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HC 0805247-66.2021.4.05.0000, em que são partes as acima
mencionadas, ACORDAM os Desembargadores Federais da Quarta Turma do TRF da 5a. Região, por
unanimidade, em conceder a ordem, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos
autos, que ficam fazendo parte do presente julgado.
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