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PROCESSO Nº : 65162-34.2015.4.01.3400
CLASSE : 15605 – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
REPRESENTANTE : MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA e OUTRO 
REPRESETADO : CID FERREIRA GOMES

DECISÃO

Trata-se de queixa-crime oferecida por Michel Miguel Elias Temes Lulia e pelo Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro-PMDB em desfavor de Cid Ferreira Gomes.

Segundo  narra  a  inicial,  “o  querelado  por  ocasião  de  sua  filiação  ao  PDT  –  Partido 

Democrático Trabalhista,  ocorrida quando da Convenção desse mesmo Partido,  na cidade de 

Fortaleza, no mesmo dia 17/10/2015, proferiu palavras absolutamente difamatórias, caluniosas e 

injuriantes à honra e imagem pessoal dos querelantes, ao acusar , segundo a matéria, o vice-
presidente da República, Michel temer, de ser o chefe da quadrilha de achacadores que 
assola o Brasil. Ainda na matéria, cuja cópia segue anexa (doc. 4), constam, entre aspas, as 

seguintes afirmações do Réu: 'Se as coisas estão ruins hoje, não é voltando ao passado com uma 

oposição conservadora e golpista que iremos melhorar'. 'Muito menos o Brasil pode avançar se 

entregar  a Presidência da República ao símbolo do que há de  mais fisiológico e podre na 
política brasileira,  que é o PMDB liderado por Michel Temer,  chefe dessa quadrilha que 
achaca e assola o nosso país'”.

O MPF, em manifestação às fls. 60-62, requereu a remessa dos autos ao Juizado Especial 

Federal e defendeu que os fatos narrados na queixa, em tese, adequar-se-iam somente à figura 

típica do art. 140, do CP (injúria), e apenas em relação ao querelante Michel Temer. 

Considerando  que  as  declarações  objeto  da  queixa  foram  proferidas  na  cidade  de 

Fortaleza-CE, com fundamento no art.  70, do CPP, o magistrado que primeiro oficiou no feito 

declinou da competência para processar e julgar o processo em favor da Seção Judiciária daquele 

Estado (fls. 64-66). 
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Todavia, ao apreciar o Recurso em Sentido Estrito interposto pelos querelantes, o E. TRF 

da 1ª Região reconheceu a competência desta Seção Judiciária (fls 113-119). 

Após o retorno dos autos, o MPF ratificou sua manifestação anterior (fls. 210) e as partes 

foram instadas a manifestarem interesse na realização de audiência de conciliação (fls. 212). Os 

querelantes, à fl. 230, disseram não ter interesse na realização da referida audiência, ao passo 

que o querelado permaneceu silente, não obstante ter sido devidamente intimado (fls. 241-245).

É o relatório. Passo a decidir.

No presente caso, debate-se sobre a possível prática de crimes contra a honra, previstos 

no Código Penal (arts. 138, 139 e 140):
“art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

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

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

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

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”

Inicialmente, deixo de acolher a manifestação do MPF, quanto à competência dos Juizados 

Especiais Federais, porquanto a pena máxima do crime de calúnia (2 anos), associada à causa de 

aumento de pena prevista no art.  141, II,  CP (1/3),  supera o limite previsto no art.  61, da Lei 

9.099/95 (pena máxima não superior a 2 anos).

Superada a preliminar, passo ao exame da queixa crime. 

Pois bem, a complexidade da matéria, nos termos em que ora se propõe o exame, exige 

certa  digressão  sobre  a  dogmática  do  Direito  Penal,  mais  especificamente  sobre  o  que  se 

convencionou chamar “bem jurídico penal”.

A Constituição Federal  de  1988 impôs a  criminalização de condutas  em determinadas 

situações (art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7º, X; 225, § 3º; art. 227, § 4º). São os chamados 

mandados constitucionais de criminalização.  Existem, entretanto,  diversas outras situações 

aptas  a  reclamarem  a  intervenção  mais  enérgica  do  legislador,  apesar  de  não  constarem 

expressamente do texto constitucional. É o que se pode chamar de mandados constitucionais 
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implícitos de criminalização. Nesse caso, como identificar tais situações? A resposta está na 

própria  Constituição,  no  elenco  de  valores  por  ela  tutelados,  e  um  bom  começo  para  esse 

exercício investigativo, inegavelmente, passa pela análise do rol dos direitos fundamentais. 

Ora,  não  há  dúvidas  de  que  a  honra,  tida  por  violada  na  narrativa  da  queixa  crime, 

encontra-se constitucionalmente tutelada (art. 5º, V e X, da CF):
“V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem;

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o  

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”

Entretanto,  o  fato  de  ser  reconhecida  pela  Constituição  Federal  como  direito 
fundamental,  o  que  impõe  ao  Estado  o  dever  de  tutela  respectivo,  não  revela  que, 
necessariamente, a honra tenha que ser tutelada pelo Direito Penal, o mais intervencionista 

de todos os mecanismos estatais à disposição em um Estado Democrático de Direito. Esta é a 

premissa básica do nosso raciocínio

Nesse sentido, Luís Greco (apud ARÊDES, Sirlene Nunes, in O Conceito Material de bem 

jurídico penal) sinaliza que o conceito de bem jurídico deve necessariamente ser mais restrito que 

o conjunto de valores constitucionais, pois nem tudo que a Constituição acolhe em seu bojo pode 

ser objeto de tutela pelo direito penal . No mesmo rumo, leciona Luiz Regis Prado (apud  ISHIDA, 

Válter Kenji, in   Bem jurídico penal moderno, p. 45), para quem “nem todo bem jurídico requer 

proteção penal. Isto é, nem todo bem jurídico há de ser convertido em um bem jurídico-penal”. Já 

Luciano Feldens (in Direitos Fundamentais e Direito Penal; a Constituição Penal) afirma que a 

relação entre bens jurídicos constitucionais e penais não haverá de ser de coincidência ou, de 

recíproca  cobertura,  mas  de  coerência,  interação  ou  efeito  recíproco,  o  que  conduz  a  uma 

necessária interpretação (teorização) do Direito Penal conforme a Constituição.

Everardo da Cunha Luna (apud ISHIDA, ibidem, p. 48), por sua vez, fornece o conteúdo 
dos  bem  jurídico  penal,  ao  sustentar  que  “como  o  direito  penal  protege  bens  jurídicos 

fundamentais, fundamental é aquele bem jurídico que mais se aproxime dos direitos naturais, ou 

seja, aquele mais profundamente sentido e vivido, direito cuja postergação impede ou dificulta 
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL FRANCISCO RENATO CODEVILA PINHEIRO FILHO em 28/08/2018, com base na 
Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 78733753400207.

                                 Pág. 3/8



 

  0  0  6  5  1  6  2  3  4  2  0  1  5  4  0  1  3  4  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N° 0065162-34.2015.4.01.3400 - 15ª VARA - BRASÍLIA

gravemente a manutenção e o desenvolvimento do homem e da sociedade, considerado como 

um todo”. 

Com uma visão mais restritiva, possivelmente inspirada na concepção de direitos naturais 

de John Locke,  Winfried Hassemer (apud  ISHIDA,  ibidem,  p.51) entende bens jurídicos como 

interesses humanos com necessidade de proteção penal.  Ou ainda os  bens vitais,  ou seja, 
imprescindíveis  para  a  vida  em  comum  para  a  sociedade. Ressalta  que  tais  bens  são 

eminentemente individuais.  Em primeiro lugar,  deveriam ser defendidos sob a esfera penal,  o 

patrimônio e a propriedade,  seguidos da vida,  da saúde e da liberdade. Assim,  os  bens 

supraindividuais devem demonstrar que são aptos a serem bens vinculados a seres humanos, 

individuais. Essa é a denominada teoria pessoal (personale Rechtsgutslehre) ou teoria monista-

pessoal do bem jurídico. 

Com efeito, a partir das referidas contribuições doutrinárias, extrai-se, de um ponto de vista 

funcional, que a norma penal incriminadora somente se justifica se tiver por finalidade a proteção 

de valores essenciais à existência do indivíduo, enquanto ser isolado, e como membro de uma 

coletividade.  E  quando  me  refiro  a  existência,  não  falo  apenas  da  vida,  mas  de  todos  os 

componentes  necessários  a  uma  vida  digna,  como  a  integridade  física,  a  propriedade,  a 

liberdade, além dos bens supraindividuais.  

É desta noção básica, portanto, que se deve extrair a ideia de bem jurídico tutelável pelo 
Direito Penal, ou seja, é necessário que se trate de um valor constitucionalmente consagrado e 

intimamente vinculado à preservação do indivíduo e à estabilidade das relações sociais.

Assim sendo, não faz sentido criminalizar condutas que não ofendam (lesividade) os bens 

essenciais à vida digna do indivíduo, como a honra. Na verdade, a própria opção legislativa pela 

ação penal privada, com possibilidade de renúncia ao direito de queixa e, até mesmo, do perdão, 

de  certa  forma  revela  o  consenso  no  sentido  de  que  a  honra  não  é  tão  relevante  assim  à 

existência digna do indivíduo, já que se trata de um bem disponível.
Portanto, com exceção das expressas determinações ao legislador ordinário, no mais, é 

preciso  extrair  do  texto  constitucional  quais  são  os  valores  (bem  jurídicos)  verdadeiramente 
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essenciais à existência digna do indivíduo. São esses os bens passíveis de serem tutelados pelo 

Direito Penal.  

Mas não é só isso! Mesmo após identificados os tais valores essenciais à vida digna, é 

preciso  ter  em conta que a norma penal  incriminadora,  ante o seu  caráter  subsidiário,  tem 

espaço de atuação circunscrito às hipóteses em que outras normas menos restritivas não sejam 

capazes  de  atingir  o  objetivo  pretendido  pelo  legislador  como  mecanismo  de  controle  e 

manutenção da paz social - é a chamada última ratio.

Nesse sentido  Válter Kenji Ishida (ibidem,  p. 88) esclarece que o caráter subsidiário do 

Direito Penal se perfaz no sentido de que é aplicado quando fracassam os demais ramos do 

Direito. Trata-se da ideia de que a pena só deve ser utilizada se não houver meios alternativos 

para a prevenção do comportamento lesivo. Assim a intervenção do direito penal só é legítima 

quando falham outros instrumentos como as normas civis, o poder de polícia administrativo e as 

sanções não penais.

Assim,  considerando  que  nos  crimes  contra  a  honra  a  conduta  atinge  uma  projeção 

relevante do indivíduo, porém, não essencial à sua existência digna, a indenização civil, já prevista 

no próprio corpo da Constituição, revela-se adequada e suficiente (proporcional) à recomposição 

do dano individual e à prevenção de novas condutas, ao passo que o manejo da norma penal 

incriminadora caracteriza excessiva e desnecessária intromissão estatal  (desproporcional).

Sob  outro  enfoque,  deve-se  ressaltar  que  a  Constituição  Federal  também assegura  a 

liberdade de manifestação do pensamento (art.  5º,  IV) como direito fundamental,  tal qual a 

honra, do que se depreende, a priori, que não é razoável que alguém possa perder a liberdade ou 

ter  direitos restringidos  por  dizer  o  que pensa,  ainda que de alguma forma suas expressões 

possam macular a honra ou a imagem de outrem.

A esse respeito,  Luciano Feldens (ibidem) adverte que a força normativa da Constituição 

impede que o legislador ordinário, ou qualquer outro poder público, submeta a debate aquilo que 

conferem os direitos fundamentais. Assim, na medida em que a atuação do agente venha a situar-

se no âmbito de proteção de uma posição jurídica ativa,  ou seja,  de um direito,  individual ou 
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coletivo, reconhecido ao cidadão ou à cidadania (v.g., a liberdade de expressão, a liberdade de 

pensamento,  o  direito  de  reunião  e  associação,  a  liberdade  de  domicílio,  a  liberdade  de 

organização sindical, o direito de greve etc), estará proscrita a intervenção do legislador penal. 

Exemplificativamente,  se  as  liberdades  de  expressão  e  manifestação  garantem  –  como 

efetivamente garantem – as faculdades de reivindicação e protesto, em nenhuma hipótese poderá 

o Direito Penal recortá-las, por mais aborrecedoras que essas manifestações possam se revelar 

(vide ADPF nº 187-STF, acerca da liberação das passeatas pelas descriminalização das drogas).

Neste ponto, considerando o vasto catálogo de direitos consagrados no texto constitucional 

e o alto grau de abstração da maioria deles, a teoria dos bens jurídicos penais constitucionais, ou 

a busca pelo referencial constitucional material das normas penais incriminadoras, depara-se com 

um dos seus principais obstáculos, porém, nada que não possa ser superado com o recurso à 

técnica da ponderação de valores e interesses. Aliás, se assim não fosse, difícil seria a tarefa de 

criminalizar condutas.

Com efeito, ponderando-se os valores constitucionais em aparente antinomia, chega-se à 

conclusão  de  que  o  bem  a  ser  penalmente  tutelado  deve  ter  a  mesma  importância  e 
relevância  que  a  liberdade  na  existência  digna  do  indivíduo. Vale  dizer,  não  se  pode 

responder  com a  privação  da  liberdade  à  ofensa  a  um bem não  essencial  à  vida  digna  do 

indivíduo. Por tal razão, é absolutamente indispensável que haja proporcionalidade entre o bem 

atingido pela conduta delitiva e o bem que será constrangido pela atuação impositiva do Estado.

Luciano Feldens (ibidem) sintetiza o debate dizendo que o legislador depara-se com um 

mandado implícito de criminalização apenas quando “(i)  o bem jurídico a ser protegido esteja 

dotado não apenas de assento constitucional  – circunstância  que revestiria  de legitimidade o 

eventual recurso ao Direito Penal, mas não propriamente necessidade -, mas de uma nítida e 

inquestionável  preponderância  dentro  da  própria  ordem  constitucional  de  valores  (dignidade 

constitucional primaz do bem jurídico); (ii) em adição, quando pela repulsividade da agressão, a 

proteção  normativa  requerida,  por  não  apresentar  um efeito  necessariamente  dissuasório,  se 

mostrasse insuficiente ou mesmo ineficaz se não fosse estabelecida por meio de sanção penal” 
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Assim sendo, vistoriado o aporte teórico (ainda que de forma não exaustiva), questiona-se, 

é razoável retirar a liberdade de um indivíduo quando este, por sua conduta, atinge a honra 
de alguém? É evidente que não. A honra, a despeito de ser um direito fundamental (formalmente 

o é, mas, talvez, nem o seja do ponto de vista material; mas essa é uma outra discussão) não é 

um bem essencial  à vida digna do indivíduo e,  tampouco,  um dos pilares de sustentação da 

sociedade; além do que, uma vez ofendida, pode ser suficiente e eficazmente recomposta com o 

direito de resposta e a indenização civil,  solução que a própria Constituição oferece para este 

caso de aparente antinomia entre o direito à liberdade de expressão e a honra.

Guardadas  as  proporções,  mas  ainda  tratando  do  direito  à  livre  manifestação  de 

pensamento, o E. STF, ao concluir que a Lei de Imprensa (Lei 5.250/67) não fora recepcionada 

pelo ordenamento constitucional vigente, deixou claro que mesmo a solução da indenização por 

danos morais poderá ensejar a mitigação da liberdade de expressão, do que se extrai, digo eu, 

que privação da liberdade ou restrição de direitos, como soluções evidentemente mais intrusivas e 

amargas, são inadmissíveis:
“5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.  Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, 
poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da 
proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a 

indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da  

potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido.  Nada tendo a ver  com essa equação a  

circunstância  em  si  da  veiculação  do  agravo  por  órgão  de  imprensa,  porque,  senão,  a  liberdade  de 

informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento 

e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF  

130/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Dje 06/11/2009) (grifamos).

Por fim, uma última consideração sob um ponto de vista pragmático. Tendo em conta as 

restrições financeiras do Estado e a carência de recursos humanos, as atividades de investigação, 

acusação  e  julgamento  devem  centrar-se  nas  condutas  efetivamente  impactantes  para  a 

sociedade,  descartando-se  os  conflitos  interpessoais  passíveis  de  serem  resolvidos  por  vias 
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menos onerosas.  É dizer,  a criminalização em demasia desvia o foco da função protetora do 

Estado e consome recursos escassos.

Portanto, diante de tudo o que se expôs, com delongas, admito, mas fez-se necessário, 

diante da relevância do tema, entendo que os tipos penais que criminalizam a calúnia (art. 138), a 

difamação (art. 139) e a injúria (140) (com exceção da injúria real - § 2º e da injúria discriminatória 

-  §  3º),  previstos  no  Código  Penal  de  1940,  não  foram recepcionados  pela  Constituição 
Federal de 1988.

Ante o exposto, com fundamento no art. 395, III, CPP, rejeito a queixa crime oferecida.

Intimem-se.

Brasília-DF, 28 de agosto de 2018.

FRANCISCO CODEVILA

Juiz Federal
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