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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACORDAO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N o 24326.2013.6.13.0160 - CLASSE 32— LAVRAS - MINAS GERAIS
Relator: Ministro Henrique Neves da Silva
Agravante: Cacildo Silva Junior
Advogados: Felipe Bernardo Furtado Soares e outros
Agravado: Ministérlo Püblico Eleitoral
Assistente do agravado: Silas Costa Pereira
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AcAO
PENAL. ART. 324 DO CODIGO ELEITORAL. CALUNIA.
C0NFIGURAcAO.
1. A atribuicao conferida ao relator para decidir
monocraticamente não implica ultraje a dispositivo legal
ou constitucional, mesmo porque as decisöes podem,
mediante agravo regimental, ser submetidas ao exame do
colegiado. Precedentes: AgR-RMS n o 225-37, rel. Mm.
Luiz Fux, WE de 30.3.2015; AgR-REspe no 257-59, rel.
Min. Gerardo Grossi, DJ de 29.8.2007; AgR-REspe no
271-97, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 11.9.2008.
2. 0 agravante não infirmou todos os fundamentos da
decisão agravada, especialmente aqueles consistentes na
inexisténcia de afronta ao art. 155 do CPP, na ausência
de nulidade por cerceamento de defesa, na inexistência
de atipicidade material e na falta de demonstracão de
omissão do Tribunal a quo. Sobre tais pontos, reitera as
alegaçöes sem atacar os fundamentos do decisum que
afastaram as teses recursais, circunstância que atrai a
incidência das Sümulas 182 do STJ e 283 do STF.
3. Sob o pretexto de identificar as supostas omissöes
perpetradas pelo Tribunal Regional Eleitoral e sanar
deficiência de argumentação, quanto ao ponto, do recurso
especial, o agravante inova as razães recursais, o que é
inadmissIvel em sede de agravo regimental.
4. Não ha respaldo na alegação de nulidade por
cerceamento de defesa em decorrência da ausência do
intimaçäo do acusado para manifestar-se sobre a
emendatio libel/i, porquanto a alteracäo da capitulação
jurIdica dos fatos pelo magistrado está respaldada no art.
383 do CPP, segundo o qual "0 juiz, sem modificar a
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descricão do fato contida na denUncia ou queixa, poderá
atribuir-Ihe definicão jurIdica diversa, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave".
5. Ausente controvérsia a respeito do conteüdo da
mensagem, da autoria e do velculo de divulgacão
utilizado, não ha falar em necessidade de comprovação
das alegacoes contidas na inicial, ainda que se trate de
processo penal. Inexistência de nulidade, por falta de
dernonstracão de efetivo prejuizo (art. 219 do COdigo
Eleitoral).
6. A divulgação de montagem fotografica e da inclusão
do norne e da irnagem de candidato em eleicão municipal
associando-o a prática de crimes que foram julgados pelo
Supremo Tribunal Federal, realizada no perlodo crItico
das campanhas eleitorais, as quals se revelaram falsas,
demonstra quadro fático que se insere no tipo do art. 324
do COdigo Eleitoral, como foi corretamente definido pelo
Tribunal Regional Eleitoral.
7. A divulgacao de fatos ou notIcias, em especial as
falsas, tern o condão de influenciar as campanhas
eleitorais e, por isso, podem ser consideradas elementos
que visarn a fins de propaganda.
8. 0 propOsito de influir na propaganda eleitoral para o
pie ito de 2012 foi definido pelo acOrdão recorrido a partir
da análise das provas contidas nos autos, não sendo
possivel o seu reexame nesta instância especial, em face
do que dispãem as sümulas 7 do STJ e 279 do STF
Agravo regimental a que se nega provimento.
Acordam Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do relator.
Brasilia, 25 de e ereiro de 2016.

MINI

- RELATOR
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RELATORIO

0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Senhor
Presidente, Cacildo Silva Junior interpôs agravo regimental (fls. 1.021-1.029)
contra a decisão (fls. 995-1.019) por meio da qual neguei seguimento ao seu
recurso especial eleitoral, nos termos do art. 36, § 60 , do Regimento Interno do
Tribunal Superior Eleitoral.
Reproduzo o relatOrio da decisào agravada (fls. 995-1.001):
Cadildo Silva Junior interpOs recurso especial (fls. 928-942) contra o
acôrdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (f/s. 888-908)
que - integrado pela decisão que rejeitou Os embargos de
declaraçao (fis. 919-924) - rejeitou as preliminares de incompeténcia
absoluta da Justiça Eleitoral, de nulidade do processo a de nulidade
da sentenca suscitadas e, no mérito, por unanimidade, negou
provimento ao recurso, mantendo a sentença que o condenou as
penas do crime tipificado no art. 324, caput, c.c o art. 327, Ill, do
Código Eleitoral, em razão da divulgacão de notIcia sabidamente
inverIdica, imputando fato definido como crime supostamente
praticado pelo candidato a prefeito Silas Costa Pereira.
Eis a ementa do acôrdão regional (fls. 888-890):

Recurso Criminal. DenUncia oterecida corn base no art. 324, §
1 0, do COdigo Eleitoral. Propalar e divulgar, sabendo falsa a
imputacão, fato definido como crime, na propaganda eleitoral
ou visando a fins de propaganda. Eleicöes de 2012.
Julgamento de procedência pelo JuIzo a quo. Emendatio
Libelli. Condenaçao corn base no art. 324, caput c/c o art. 327,
Ill, ambos do COdigo Eleitoral. Calünia na propaganda eleitoral
ou visando a fins de propaganda.
Preliminar de incompetOncia absoluta da Justiça Eleitoral.
A análise dos fatos e seu enquadramento ou não como crime
eleitoral e matéria que se confunde corn o mérito, devendo,
pois, ser analisada em momento posterior.
Preliminar rejeitada.
Preliminar de nulidade da instrução pela nào observância do
rito especial do Código Eleitoral.
As inovacöes legislativas no COdigo de Processo Penal
somente incidern em relação ao rito estabelecido em lei
especial, nos casos de omissão no processo eleitoral. No caso
em análise os artigos 357 e seguintes trazem disposição do
procedimento criminal a ser seguido no juIzo de primeiro grau,
não havendo aqui qualquer lacuna a ser suprida. Por outro
turno, o fato de ter sido adotado o rito ordinário previsto no
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COdigo de Processo Penal ao invés do rito previsto no COdigo
Eleitoral, nao traz qualquer prejuIzo a defesa.
Houve várias oportunidades em que a defesa poderia ter se
manifestado e, no entanto, quedou-se inerte, omitindo-se sobre
a citada inversão da ordem processual, restando preclusa a
questão.
Preliminar rejeitada.
Preliminar de nulidade da sentenca por violacão do
contraditOrio e da ampla defesa por nao ter sido oportunizada a
manifestacão quanto a "ernendatlo libelli".
E prescindivel que seja dada a defesa oportunidade de se
manifestar quanto a "emendatio libelli", que não pode alegar
surpresa, tendo em vista que o acusado defende-se dos fatos e
não da definição jurIdica dada na inicial.
Preliminar rejeitada.
Mérito.
Autoria e materialidade da prática criminosa devidamente
comprovadas. Do conjunto probatOrio constata-se que 0
recorrente imputou a vItima, então candidato a prefeito de
Lavras, através da divulgaçao na internet, falsamente, fato
criminoso, determinado, o envolvendo no episOdio do
"Mensalão", corn o claro propOsito de ofender sua reputacão e
prejudicá-lo em sua campanha eleitoral. Existência de prova do
dano a honra objetiva da vItima. Matéria divulgada atravOs da
internet no blog do recorrente. Acesso permitido para qualquer
pessoa. Configurada ampla publicidade da matéria.
Configuracão do dolo especIfico. Presenca do animus
caluniandi. tmputacao a vItima de fato criminoso, corn o claro
propOsito de ofender sua reputacao perante o eleitorado.
lnexistência de erro de tipo. Prova da falsidade da imputação.
Laudo pericial nos autos que atesta a falsidade da lista na qual
o recorrente baseou sua matOria. Inexistência de prova da
veracidade do fato imputado a vItima. Não oferecirnento da
exceção da verdade pelo recorrente. Direito de resposta e
direito penal. Diversas são as naturezas das dernandas em
cotejo. A concessão do direito de resposta deu a vItima a
oportunidade de se defender dos fatos atentatOrios contra a
sua honra que foram a ele imputados. No âmbito penal a
análise feita e outra, diz respeito a conduta do recorrente
enquanto autor da calünia. Ponderação de direitos. Liberdade
de expressão e crimes contra a honra. Crimes contra a honra
no ordenamento jurIdico brasileiro nao representam risco ao
exercIcio da democracia ou a liberdade de expressão, muito
pelo contrário, condicionam o seu exercIcio a padröes éticos e
ao compromisso corn a verdade.
Recurso a que se nega provimento.
Opostos embargos de deciaração (fis. 915-918), foram eles, a
unanimidade, rejeitados em acOrdão assim ementado (fl. 919):

EleicOes de 2012. Embargos de Declaração. Recurso Criminal.
Negado provirnento. Manutenção da sentenca condenatOria.
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do Código
Eleitoral. Propalar e divulgar, sabendo falsa a irnputacâo, tato
definido como crime, na propaganda eleitoral ou visando a fins
de propaganda. Julgamento de procedOncia pelo JuIzo a quo.
Emendatio Libel/i. Condenação corn base no art. 324, ca put c/c
art. 327, III, ambos do Código Eleitoral. CalUnia na propaganda
eleitoral ou visando a fins de propaganda.
Ausência de obscuridade, d(jvida ou omissão no acOrdão
embargado.
Pretensão de reexame de matéria já decidida. Objetivo
inalcançável pela via dos declaratórios.
Embargos conhecidos e rejeitados.
Denüncia oferecida corn base no art. 324, §

10,

o recurso especial teve seu seguimento negado pelo Presidente do

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, por se considerarem não
preenchidos os requisitos legais exigidos.
Sucedeu-se a interposição de agravo, ao qual dei provirnento por
meio da decisão de fis. 985-991, a firn determinar a reautuação e a
apreciação do feito corno recurso especial.
o recorrente, em suas razöes recursais, aduz, em surna, que:
a) houve negativa de vigência dos arts. 275 do Côdigo Eleitoral e
535 do COdigo de Processo Civil, "na medida em que a Corte

regional não se manifestou sobre importantes fundamentos dos
Embargos" (ft. 932);
b) o acOrdão recorrido viola o disposto no art. 324, caput, do
Côdigo Eleitoral, haja vista que o fato que Ihe foi imputado não se
amolda ao tipo penal descrito no referido dispositivo legal, pois "a

divulgação supostamente caluniosa não foi feita na propaganda
eleitoral ou corn fins de propaganda e sim em notas jornalIsticas" (fl.

934);
c) em consonância corn o entendimento do Superior Tribunal de
Justica, o caso em tela não e da cornpetOncia da Justica Eleitoral,
pois a divulgação questionada nos autos, a/em de não ter sido
realizada em propaganda eleitoral, não foi propagada por candidato a
nenhum cargo politico. Cita, nesse sentido, o julgarnento do CC no
1340-051PR, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, WE de
16.6.2014, e do CC no 724-45/RS, de relatoria do Ministro Arnaldo
Esteves Lima, publicado no WE de 25.10.2007;
d) houve afronta aos princIpios do contraditôrio e da amp/a defesa
em razão da ausência da sua notificacão apOs a ernendatio libelli
promovida peto magistrado de primeiro grau;
e) ainda que os atos que the foram imputados fossern considerados
formalmente tIpicos, eles nao seriam materialmente tIpicos,
porquanto:
i. os supostos danos já teriam sido reparados peta medida
restritiva de direitos adotada nos autos da Representação n° 92867.2012.6.13.0160;
ii. de acordo corn a orientacao dada pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos, não 6 mais adrnissIvet a apticacão dos crimes de
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calUnia para impedir o exercIcio pleno das jibe rdades
constitucionalmente garantidas;
f) houve viola cão ao art. 155 do Côdigo de Processo Penal, pois foi
condenado corn fundamento apenas em elementos informativos
colhidos na fase do inquérito policial.
Requer o conhecimento e o provimento do apelo para "declarar nula

a Acao Penal por incompetência absoluta da Justica Eleitoral; ou [ ... ]
para reformar o acOrdão recorrido, julgando totalmente
improcedente[s] os pedidos aviados na denüncia ministerial" (fl. 942).

A Procuradoria Regional Eleitoral ern Minas Gerais apresentou
contrarrazöes as fis. 943-955, pugnando pelo não conhecimento ou,
caso conhecido, pelo nao provimento do recurso, sob Os seguintes
argurnentos:
a) não houve viola ção ao art. 275 do COdigo Eleitoral, porquanto 0
não acolhimento de urn ou de alguns dos fundamentos utiizados
pelas partes nao autoriza oujustifica Os embargos declaratôrios;
b) não ha falar em viola cao ao art. 324 do Codigo Eleitoral, pois,

"em que pese as tentativas do recorrente de se eximir de qualquer
responsabilidade ao afirmar que apenas exercia seu of icio de
jornalista, facilmente se percebe o caráter politico do conteUdo
publicado", urna vez que "0 conteUdo da reportagem naquele
momento dernonstra claramente que o fim era realizar propaganda
politica negativa em desfavor da vitima, prejudicando a sua
campanha" (II. 948);

a tese defensiva deve ser elaborada corn base nos fatos
narrados na inicial e não na capitulacão jurIdica, razão pela qual a
alteração da capitulação jurIdica do crime na sentença não implica
ilegalidade nem viola ção aos princIpios do contraditôrio e da ampla.
defesa;
d) nao procede a afirmação de que os atos praticados pelo
recorrente seriarn materialmente atIpicos, pois, a/em de não haver
nenhurna dUvida acerca da autoria da matéria divulgada, "Se o fato

C)

originario que ensejou o direito de resposta O também previsto como
crime [..], nao ha como negar a incidëncia do Direito Penal para
solucioná-lo" (II. 953);
e) ao contrário do que afirma o recorrente, "a existOncia dos crimes
contra a honra no ordenamento jurIdico brasileiro não apresenta risco
ao exercicio da democracia ou a liberdade de expressão, muito pelo
contrário, condiciona o seu exercicio a padröes éticos e ao
comprornisso corn a verdade" (II. 953);

f) não ha ía/ar em viola cão ao art. 155 do CPP, haja vista que a
condenação do recorrente nao foi amparada exclusivarnente em
elernentos inforrnativos colhidos na investigação policial, mas, sirn,
nas declaraçöes feitas por ele mesmo no seu interrogatOrio judicial,
no sentido de que a matéria publicada em seu blog foi, sirn, de sua
autoria;
g) o recorrente nao dernonstrou em nenhurn mornento que 0
acôrdão recorrido diverge da jurisprudência de outros Tribunais.
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A douta Procuradoria-Geral Eleitora!, no parecer de
fis. 975-983, opinou pelo não provimento do apelo, aduzindo que:
a) o fato de ter-se condenado o réu nos termos do art. 324 do CE
não implicou viola ção do princIpio da con gruência, pois não se
distanciou dos limites da causa de pedir da pretensão acusatôria;
b) nao se pode falar em lie galidade em razão da incidência da
majorante pre vista no art. 327, II!, do CE;
c) nao ha falar em viola cão ao art. 155 do CPP, pois as provas
foram produzidas sem óbice antes do oferecimento da denüncia e,
de certa forma, foram corroboradas pelas declaraçöes prestadas em
juIzo pelo proprio acusado, que con firmou o teor da matéria, a
monta gem fotográfica e sua responsabilidade pelo blog;
d) a matéria foi veiculada no perIodo crItico de menos de urn més
do pleito majoritário municipal, fazendo referência a candidatura,
razão pela qual é impossIvel aco!her o pleito de incompetência da
Justica Eleitoral;
e) "o recorrente deveria ter se certificado da consistência e

veracidade das informacoes que embasariam qualquer de suas
matérias. Em especial no analisado, em que é imputado crime a
vItima, vinculando-o corn urn dos malores escândalos de corrupção
conhecidos no pals, muito mais zelo era exigido do profissional, que
não poderia simplesmente se pautar em uma reportagem publicada
em meio de cornunicacão nao oficial e tentar se eximir de qualquer
responsabilidade em sua prOpria postagem" (fl. 981);
f)
e pacIfico o entendimento de que, a despeito de a manifestação
do pensamento ser urn dire ito resguardado pela Constituição,

quando a Iivre expressão descamba para a ofensa pessoal, vio!ando
a honra objetiva da pessoa, torna-se necesséria a apuração de
eventual crime contra a honra.

0 agravante, nas suas razöes recursais, alega, em surna, que:
a) a matéria tratada no recurso especial - ausência de análise
acerca da violacão aos arts. 51 , LV, e § 30, 121 da Constituição
da Repüblica, 275, 324, 359, 364, 369 do COdigo Eleitoral, 535
do Codigo de Processo Civil e 155 do COdigo de Processo
Penal - não tern jurisprudência dominante ou sUrnula dos
tribunals superiores que respaldem Os fundarnentos da decisão
agravada, o que torna imperiosa a discussão do terna pelo
colegiado desta Corte;
b) houve ofensa aos arts. 275 do COdigo Eleitoral e 535 do
COdigo de Processo Civil, pois o Tribunal regional não se
rnanifestou, rnesmo corn a oposição de ernbargos
declaratórios, acerca de diversos aspectos suscitados peta
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defesa que pretendiam afastar o enquadramento do fato
criminoso - calünia - como propaganda eleitoral ou corn fins de
propaganda eleitoral. Nesse ponto, o acOrdão regional se
limitou a confirrnar a sentenca do juiz singular, o que não afasta
a omissão alegada;
c) o esciarecimento sobre a real finalidade da matéria
publicada - eleitoral ou jornalIstica - é elemento essencial para
caracterizar a conduta do agravante ao tipo penal do art. 324
do COdigo Eleitoral;
d) houve violacao ao contraditório e a ampla defesa - art. 5 0 ,
LV, da Constituição Federal - tendo em vista que não foi
oportunizado ao agravante se manifestar acerca da emendatio
libel/i ocorrida na sentenca, por meio da qual o magistrado
alterou a capitulação da conduta do acusado do crime previsto
no art. 324, § 10, do COdigo Eleitoral para o caput do mesmo
dispositivo, aplicando, ainda, causa de aumento da pena que,
em nenhum momento, foi objeto de debate entre as partes;
e) segundo os precedentes do Supremo Tribunal Federal, é
necessária a intimacão da defesa para se manifestar a respeito
da emendatio libel/i apresentada pelo MinistOrio Püblico em
alegaçoes finais;
f) ficou demonstrado que os fundamentos que impuseram a
condenaçao do agravante, tanto em primeiro grau como em
sede recursal, se basearam exciusivamente em informacöes
colhidas no inquérito policial, o que viola o art. 155 do Código
de Processo Penal.
Requer o provimento do agravo regimental, caso não seja
realizado o juIzo de retratação, a fim de dar provimento ao recurso especial.
Por despacho a fl. 1.043, em respeito ao princIpio do
contraditOrio, determinei a abertura de prazo para a manifestação do agravado
e do assistente do agravado; porém, transcorreu o prazo legal sem que o
ültimo se manifestasse.

0
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0 Ministério Püblico Eleitoral, as fls. 1.046-1.048, se
manifestou pelo desprovimento do apelo, sob os seguintes fundamentos:
a) incidência da Sümula 182 do Superior Tribunal de Justica,
tendo em vista que o agravante não infirmou os fundamentos
da decisão agravada quanto a ausência de violacão ao
art. 324, caput, do COdigo Eleitoral, a incompetência da justica
eleitoral e a atipicidade material do fatos;
b) no que se refere a ausência de jurisprudência dominante
para fundamentar o julgamento rnonocrático, o entendimento
desta Corte Superior é no sentido de que "Os arts. 557 do CPC
e 36, §60, do RI-TSE facultam ao relator julgar
monocraticamente os recursos que Ihe são distribuIdos quando
forem manifestamente inadmissIveis, improcedentes,
prejudicados ou estiverem em con fronto corn sümula ou corn
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo
Tribunal Federal ou de Tribunal Superior" (fl. 1.047), de modo
que o preenchimento de uma ou outra hipótese será suficiente
para respaldá-lo;
c) quanto a violacão ao art. 275 do COdigo Eleitoral, o
agravante não indicou corn clareza, no recurso especial, a
matéria que se diz omissa, contraditôria e obscura, motivo pelo
qual a decisão agravada, nesse ponto, considerou inadmissIvel
o recurso por deficiência na fundamentacão, a teor da Sümula
284 do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, a indicação
das razOes do seu inconformismo em sede de agravo
regimental näo se mostra viável, haja vista a impossibilidade de
inovação recursal.
E o relatOrio.
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VOTO

0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhor Presidente, o agravo regimental é tempestivo. A decisão
agravada foi publicada no WE de 27.11.2015 (ft. 1.020), sexta-feira, e o apelo
foi interposto em 2.12.2015 (ft. 1.021), quarta-teira, por advogado habilitado nos
autos (procuracão a fl. 840).
Eis os fundamentos da decisão agravada (f Is. 1.001-1.019):
Observo, de inIcio, que o recorrente nao traz indicação clara acerca
da apontada viola cao dos arts. 275 do COdigo Eleitoral e 535 do

Cod/go de Processo Civil, mas apenas alegaçöes genéricas, as quais
nao indicam corn clareza a matéria que se diz omissa, contraditOria a
obscura.
o recorrente cm ge-se a alegar que a Corte de or/gem não teria se
manifestado "sobre importantes fundamentos dos Embargos" (fl.
932). Não ha, contudo, identificação precisa de qua/s questOes não
teriam sido enfrentadas.
A respeito disso, ja se decidiu: "Ao apontar ofensa ao art. 275 do

COdigo Eleitoral, assim como ocorre em re!acao ao art. 535 do CPC,
cabe a parte identificar precisamente qual vIcio nao teria sido sanado
e a sua relevância para o deslinde da causa, não sendo suficientes
alegaçöes genericas" (REspe n° 130-68, rel. Mm. Henrique Neves,

DJE de 4.8.20 13).
No mesmo sent/do: "A alegação genérica de que houve violação ao

artigo 275, I e II, do COdigo Eleitoral, sem que seja apontado em que
o Tribunal Regional teria sido omisso impede o conhecimento de fato
nao mencionado no acOrdão regional" (AgR-Al n o 74-34, rel. Mm.
Maria Thereza, DJE de 12.11.2014).
Dessa forma, o recurso especial, nesse ponto, é inadmissIvel por
deficiência de fundamentação, a teor da Sümula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
o recorrente também sustenta afronta ao art. 5°, LV, da Constituição
Federal, diante da suposta viola ção da garantia do contraditOrio e da
ampla defesa em razão da ausência de abertura de prazo para
manifestação do acusado antes de o juiz adotar 0 instituto da
emendatio libelli para aiterar a capitulação legal inicialmente atribuIda
ao crime do art. 324 do COdigo Eleitoral e aumentar a pena pre vista,
sem que tenha havido discussão pré via entre as partes.
Segundo as razöes recursais, tal circunstância seria caso de
nulidade absoluta, porquanto o prejuIzo ao acusado é presumido,
devido ao fato de se tratar de condenação criminal.
Acerca dessa questão, a Corte Regional mineira afastou a aventada
nulidade, ao assim consignar (fls. 895-897):
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[ ... ]
A denüncia, as fis. 2-N2-C, imputou o crime previsto no art.
324, § 1 0 , do COdigo Eleitoral. Na sentença 0 Magistrado
procedeu a emendatio libel/i e condenou o recorrente corn
fulcro no art. 324, caput, c/c o corn o art. 327, III, ambos do
Código Eleitoral.
Assevera o recorrente que houve violação a arnpla defesa e ao
contraditOrio por não the ter sido oportunizada a possibilidade
de manifestar sobre a nova capitulacão da conduta e sobre a
causa de aumento que Ihe foi aplicada.
No processo penal, o réu se defende dos fatos, sendo
irrelevante a classificaçäo jurIdica constante da denUncia. A
sentenca limita-se aos fatos narrados na peca acusatôria,
independentemente da tipificacão dada pelo acusador. 0 juiz
ao proferir a sentença pode emendar a acusaçao dando a
classificaçao jurIdica que entender ser mais adequada aos
tatos descritos na denüncia, mesmo que venha a aplicar pena
mais grave. E prescindIvel que seja dada a defesa
oportunidade de se manifestar quanto a "emendatio libel/i", que
não pode alegar surpresa, tendo em vista que o acusado
defende-se dos fatos e nao da definiçäo jurIdica dada na inicial.
Assim está redigido o art. 383, caput, do Código de Processo
Penal.
Art. 383. 0 juiz, sem modificar a descrição do fato contida
na denüncia ou queixa, poderá atribuir-Ihe definição
jurIdica diversa, ainda que, em consequOncia, tenha de
aplicar pena mais grave. (Redação dada pe/a Lei no
11.719, de 2008).

Não ha que se talar em prejuIzo para a defesa que se defende
dos fatos e nao da capitulação dada na denüncia.
Nesse sentido se manifestou o d. Procurador Regional
Eleitoral:
Nesse ponto tambérn nao assiste razão ao recorrente. A
modificacao da capitulação jurIdica do crime sem
alteracão dos fatos narrados na denüncia não gera
qualquer prejuIzo a defesa. A definiçao jurIdica do crime
feita na denüncia não vincula o juiz, que deve sempre
garantir a preservação da ordem jurIdica A tese defensiva
é elaborada corn base nos fatos narrados na inicial e não
na capitulacao jurIdica.

No que se refere a alegacão pelo recorrente de nulidade da
causa de aurnento aplicada nos termos do art. 327, III, do
Codigo Eleitoral, não assiste razão o recorrente. Como bern se
pronunciou o d. Procurador Regional Eleitoral é incontroverso
nos autos que houve a publicacão da matéria em questão no
blog do recorrente, o que facilitou a divulgacao do conteüdo da
reportagem.
A sentenca aplicou a causa pre vista no inciso terceiro.
Ora, não ha como negar que a publicacao da matéria na
internet facilita a divulgação do conteüdo da mensa gem.
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A ocorrência dessa publicaçao no blog do recorrente é
fato incontroverso nos autos, sendo certo que a api/ca ção
da causa de aumente decorreu apenas da anal/se fat/ca
de todo o ocorr/do. 0 fato ensejador da causa de
aumente esteve presente em todo o processo, e a/nda
que não tenha sido d/scutida pelas partes, era de seu
conhec/mento desde a inic/al; ass/m, inex/ste nul/dade
tarnbém quanto a este ponto.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.
[ ... ]
o pos/cionamento da Corte Regional está em consonáncia corn a
orientacao deste Tribunal, firmada no sent/do de que o juiz pode
atribuir qualificação jurId/ca d/versa a respeito dos fatos descritos na
denQncia, ainda que tenha de api/car pena ma/s grave, de acordo
corn a d/cção do art. 383 do CPP.
Nessa linha de entendimento, destaco a ementa dos segu/ntes
juigados do TSE:

CRIME ELEITORAL. CORRUPQAO ELEITORAL. ART. 353
DO CODIGO ELEITORAL. CONFIGURA9AO. EMENDATIO
L1BELLI.
2. Havendo a simples correcao na qualificacao jurIdica dos
fatos narrados na denüncia - emendatlo libelli -, é
desnecessária a abertura de prazo para man ifestaçao da
defesa e produçao de provas. Precedentes: REspe no
21.595, rel. Min. Luiz Carlos Madeira, We de 3.6.2005; AgRREspe no 28.569, rel. Min. Marcelo Ribeiro, We de
20.8.2008.
[ ... 1

Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-Al no 212-51, rel. Mm. Henrique Neves, WE de
27.5.2015; grifo nosso.)
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CONSTITUCIONAL.
PENAL. [ ... ] ALEGADA INCIDENCIA DO INSTITUTO DA
MUTATIO LIBELLI (CPP, ART. 384) NO JULGAMENTO DO
TRE/SP. NAO 0PORTuNIzAçA0 DE MANIFESTAQAO DA
DEFESA. INOCORRENCIA. ATRIBUIcAO DE DEFINIcAO
JURIDICA DIVERSA DOS FATOS SEM MODIFICAcAO DA
DEScRIcA0 CONTIDA NA DENUNCIA. INSTITUTO DA
EMENDATIO LIBELLI. INTELIGENCIA DO ART. 383 DO
CODIGO DE PROCESSO PENAL.
[ ... 1
6. Não configura ofensa ao art. 384 do Código de Processo
Penal (mutatio libelli) a alteracão feita pela Corte Regional
na capitulaçao dos fatos sem a modificacão da descriçao
contida na inicial acusatória, o que configura verdadeira
emendatio libel/i (CPP, art. 383).

p
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(REspe no 38455-87, rel. Mm. Nancy Andrighi, rel. designado
Min. Dias Toffoli, WE de 18.12.2014; grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
AçAO PENAL. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE.
VIOLAcAO AO ART. 384 DO CODIGO DE PROCESSO
PENAL. NAO CONFIGURADA. TESE DE ATIPICIDADE.
AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO DA
TESE.
1. Se os fatos narrados na denüncia, autorizam a nova
definição jurIdica, ocorre a emendatio libel!i e não a
mutatio libe!li.
2. In casu, não houve modificacao quanto ao fato descrito
na peca acusatória, mas nova classificação jurIdica ao já
descrito.
[ ... ]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgR-AI n° 1795-80, rel. Min. Luciana LOssio, WE de
11.4.2014; grifo nosso.)
Portanto, nao ha respaldo na alegação de nulidade por cerceamento
de defesa pelo fato de o juiz nao ter aberto prazo para o recorrente
manifestar-se sobre a emendatio libelli.
Nas razöes recursais ale ga-se, ainda, que não teriam sido
produzidas provas na instrucão criminal e que a condenação foi
baseada apenas no inquérito policial, em ofensa ao disposto no art.
155 do COdigo de Processo Penal, segundo o qua! "o juiz formará
sua conviccao pela Iivre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exciusivamente nos elementos informativos coihidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetIveis e antecipadas".
A respeito do tema, a Corte de origem ressaltou que Os fatos seriam
incontroversos, diante do reconhecimento, pelo prOprio recorrente, de
que a matéria foi pub!icada no seu blog e depoimentos coligidos aos
autos. Extraio do voto condutor (fl. 907):
Sustenta o recorrente que a sentença fundou-se somente nas
provas cothidas na fase inquisitiva, e nos termos do art. 155 do
CPP não pode o juiz fundamentar sua decisão exclusivamente
nos elementos informativos coihidos na investigação.
Quanto a esse ponto meihor sorte não assiste ao recorrente. A
sentenca fundamentou-se na matéria constante as f Is. W.
0 teor dessa matéria inclusive foi confirmado pelo proprio
recorrente em seu interrogatório as fls. 718/719, sendo pois
incontroversa a autoria da matéria publicada em seu blog.
Sendo que tais provas conjugadas aos depoimentos
constantes nos autos são bastante para comprovar a
conduta delitiva.
4

V
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Desse modo, não havendo con trovérsia a respeito do conteüdo da
mensa gem, da autoria nem do veIculo de divulgação utilizado, não
he falar em necessidade de comprovação das alegaçöes contidas na
inicial, ainda que se trate de processo penal.
Ademais, sobre esse aspecto, o recorrente nao demonstrou em que
teria consistido o prejuIzo a ele causado. Tal circunstância atrai o
disposto no art. 219 do Cod/go Eleitoral.
0 recorrente também sustenta atipicidade material, porquanto Os
danos eventualmente causadosjá teriam sido reparados em sede da
Representacão n o 928-67 e também porque não seria admissIvel a
configuracão do crime de calUnia para impedir o exercIcio pleno das
I/be rdades constitucionalmente garantidas, de acordo a orientação
dada pela Corte !nteramericana de Direitos Humanos.
No que tange a tese de que o dano já teria sido reparado em sede de
representação por direito de resposta, é cedico o entendimento de
que as esferas d yel e criminal são independentes.
Segundo o STJ, "nao ha impedirnento, portanto, a que uma mesma

conduta se caracterize como ilIcito civil, penal e administrativo, corn
fixação da sanção conforme previsao legal de cada esfera" (RMS
no 483-61/MT, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, WE de
11.9.2015).
Quanto a alegação de que Os crimes contra a honra seriam
incompatIveis com a Convenção Interamericana de Dire itos
Humanos, o Tribunal Regional ass/rn consignou (fis. 906-907):
[ ... ]

Não procede a afirrnaçäo de que os crimes contra a honra
seriarn incompatIveis corn a Convenção Americana de Direitos
Hurnanos. Isso porque corno bern se rnanifestou, a rneu ver,
acertadarnente o d. Procurador Regional Eleitoral, tais crimes
no ordenamento jurIdico brasileiro não representarn risco ao
exercIcio da democracia ou a liberdade de expressão, muito
pelo contrário, condicionarn o seu exercIcio a padröes éticos e
ao comprornisso corn a verdade. Tanto a liberdade de
expressão quanto o direito a honra são constitucionairnente
garantidos; contudo, como todos Os outros direitos, não são
eles absolutos, devendo ser relativizados nos mornentos em
que a situacão concreta 0 exigir.
Quando o exercIcio da liberdade de expressão viola a honra de
terceiro, sua restrição se faz necessária para que o direito a
honra não seja suprimido. Trata-se da ponderacão de direitos,
que e essencial para a resolução dos conflitos concretos.
Assim, Os tipos previstos no Côdigo Penal que se referem a
violação do direito a honra não caracterizam risco a liberdade
de expressão, mas sim forma de penalizar a ofensa àquele
direito constitucional, sem, contudo, que este ültirno seja
suprimido.
[ ... 1

0
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Tal entendimento vai ao encontro de julgados do STF, firmados no
sentido de que tratados internacionais que versem sobre direitos
humanos tern natureza suprale gal, tal coma consignou esta Corte no
julgamento do AgR-RO n o 471-53, rel. Min. Luiz Fux, WE de
2.12.2014, nos seguintes termos:
[ ... ]

A prevalecer a tese segundo a qual a restricão ao direito de ser
votado se submete as normas convencionais, haveria a
subversão da hierarquia das fontes, de maneira a outorgar o
status supraconstitucional a Convenção Americana, o que,
como se sabe, não encontra esteio na jurisprudOncia
remansosa do Supremo Tribunal Federal que atribui o caráter
supralegal a tratados internacionais que versem direitos
humanos (ver por todos RE n o 466.343, Rel. Mm. Cezar
Peluso).
[ ... ]
Portanto, também nao procede a tese de atipicidade material.
Passo ao exame da maté na de fundo.
No caso, o Tribunal Regional de Minas Gerais manteve a
condenacao pelo crime de calünia, descrito no art. 324, caput, c.c o
art. 327, III, do COdigo Eleitoral, por entender que o recorrente
imputou ao candidato a prefeito do Municipio de Lavras/MG no pleito
de 2012 fato definido como crime, ao divulgar no seu blog mensa gem
e matéria jornalIstica caluniosas, associando o candidato ao
escândalo do "rnensalão" - objeto da Acao Penal n o 470, que tramita
perante a Supremo Tribunal Federal -, como beneficiário de valores
llIcitos.
Ale ga-se que o caso em tela não seria da competência da Justica
Eleitoral, pois a divulgação questionada, além de não ter sido
realizada em propaganda eleitoral, não foi propagada por candidato a
nenhum cargo politico, pois a mensa gem teve caráterjornalIstico.
Destaco as fundamentos do acórdão regional (fis. 898-907):
[ ... ]
As fis. 2-Al2-C, em 15/9/2012, a recorrente Cacildo Silva JUnior

foi denunciado por ter prolatado e divulgado matéria jornalIstica
caluniosa, baseada em uma lista falsa, sabidamente inverIdica,
contra o candidato a Prefeito Silas Costa Pereira, imputandothe falsamente fato definido como crime, para fins de
propaganda eleitoral, extrapolando a caráter informativo.
Segundo a denUncia, a recorrente postou em seu sItio
eletrônico,
http: www.comentandolavras.blogspot.com.br , imagem
montada do mencionado candidato ao lado de Marcos Valério
e matéria jornalIstica com o tItulo: EXCLUSIVO: SILAS
RECEBEU DINHEIRO DE MARCOS VALERIO, 0 OPERADOR
DO MENSALAO - E 0 QUE APONTA A REVISTA CARTA
CAPITAL, Imputando-Ihe falsamente fato definido coma crime,
corn o intuito de associá-lo ao escándalo do "mensalão" coma
beneficiário de valores ilIcitos. De acordo corn a prova
documental, a falsidade da lista em que Silas Costa Pereira 6
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mencionado como pessoa que supostamente teria recebido
valores de Marcos ValOrio foi comprovada através de laudo
pericial. Nesse laudo consta que a lista fora criada em
27/2/2009, cerca de dois anos depois dos fatos relacionados ao
"Escândalo do Mensalão", objeto da Açao Penal n o 470 que
tramita perante a Supremo Tribunal Federal. 0 recorrente foi
denunciado como incurso nas sancoes do art. 324, § 10, do
COdigo Eleitoral.
Cito trecho da decisão proferida pelo Magistrado na qual se
fundamentou para proceder a emendatio libel/i.
(...) a narrativa da denOncia descreve que o acusado
postou na internet matéria jornalIstica própria contendo
ima gem montada envolvendo a vitima Silas Costa Pereira
e Marcos Valério e corn texto fazendo imputacão falsa de
crime a vItima, verifico que embora o Ministério Püblico
Eleitoral tenha na denüncia capitulado a conduta do
do
p1 0,
delito
do
como
o
acusado
art. 324, do COdigo Eleitoral 10 Nas mesmas penas
incorre quem, sabendo falsa a irnputação, a propala ou
divu/ga.), os fatos narrados na denüncia se amoldam
efetivamente ao delito previsto no caput do art. 324,
caput, do Côdigo Eleitoral (Art. 324. Ca/uniar alguem, na
propaganda, ou visando fins de propaganda, imputando/he fa/samente fato definido como crime). Da mesma
forma, embora o Ministério PUblico E/eitora/ tenha
narrado que a maté na caluniosa tenha sido divu/gada na
Internet através do sitio eletrônico do acusado, ou seja,
por meio e/etrônico que notoriamente facilita a divulgação
instantânea das informaçães para o mundo todo, não foi
inclulda na capitulação da denUncia a causa de aumento
de pena pre vista no art. 327, III, segunda parte, do
COdigo Eleitoral, (..) (g.n.)
o crime de calünia, previsto no art. 324 caput do COdigo

Eleitoral, consiste na irnputacao falsa a alguém de fato definido
como crime na propaganda eleitoral ou visando fins de
propaganda. E urn crime contra a honra objetiva (a reputacão
da pessoa no rneio social em que vive, o conceito de que goza
perante terceiros) que tem como intençäo atingir o eleitorado,
passando uma impressao negativa em relacao aquele que se
imputada falsamente urn fato definido coma crime. A irnputacão
fasa deve consistir em fato determinado, no entanto, se for
baseada em meras alegacöes genéricas, imprecisas nao se
configura o crime em comento. Se verdadeira a imputacão a
respeito do fato criminoso, nao ha qualquer ilicitude, sendo
atIpica a conduta. A verdade quanto a imputação do fato
criminoso pode ser comprovada através da exceção da
verdade, nos termos do art. 523 do COdigo de Processo Penal,
ressalvadas as exceçöes previstas no § 20, do art. 324, do
Código Eleitoral. Assim estão redigidos os citados artigos:
Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou
visando fins de propaganda, imputando-/he fa/samente
fato definido corno crime: Pena - detençao de seis meses
a dois anos, e pagamento de 10 a 40 dias mu/ta.
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§ 10 Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a

imputa cáo, a propala ou divulga.
§ 2 0 A prova da verdade do fato imputado exclui o crime,
mas náo é admitida:
I - Se, constituindo o fato imputado crime de açao
privada, o ofendido, não foi condenado por sentença
irrecorrIvel;
II - se o fato e imputado ao Presidente da Repüblica ou
chefe de governo estrangeiro;
III - se do crime imputado, embora de ação püblica, o
ofendido foi absolvido por sentença irrecorrIvel.
Art. 327. As penas cominadas nos artigos. 324, 325 e
326, aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é
corn etido:
(...)
III - na presença de várias pessoas, ou por melo que
facilite a divulgação da ofensa.

Ao interpor a recurso quanta ao mérito, o recorrente alegou a
atipicidade formal da conduta, erro sobre elemento constitutivo
do tipo penal, atipicidade material da conduta, ausência de
producao de provas na instrucão para a condenaçäo, ausOncia
de dolo especIfico.
Do conjunto probatOrio consto que a recorrente irnputou a Silas
Costa Pereira, então candidato a Prefeito de Lavras, através da
divulgacao na Internet, falsamente fato criminoso, o envolvendo
no episOdio do "Mensalão", corn o clara propósita de ofender
sua reputacao e seu born nome, influenciando negativamente
sua respeitabilidade no meio social em que vive corn o
potencial inclusive de prejudicar sua campanha eleitoral.
A materialidade delitiva está cornprovada pelo conteüdo da
rnatéria constante as f Is. 5/7. Adernais nao ha düvida quanto a
autoria da rnatéria, por ter sido confirrnada pelo prOprio
recorrente em seu interragatório, as fls. 718 e 719.
(..) que con firma que a matéria e a fotografia constantes

as if. 517 dos autos correspondem ao conteUdo que foi

divulgado pelo interrogando no blog "Cornentando
Lavras' que esciarece que a fotografia constante a fl. 05
efetivamente é uma monta gem (..)

Assim e incontraverso o fata de que o recorrente publicou a
matOria corn a tItulo: EXCLUSIVO: SILAS RECEBEU
DINHEIRO DE MARCOS VALERIO, 0 OPERADOR DO
MENSALAO - E 0 QUE APONTA A REVISTA CARTA
CAPITAL, em 15/9/2012, no sItio
www.cornentandolavras.blogspot.com.br .
Da atipicidade formal da conduta
Afirma a recarrente que a publicaçäo da rnatéria em apreco
corn a tItulo: EXCLUSIVO: SILAS RECEBEU DINHEIRO DE
MARCOS VALERIO, 0 OPERADOR DO MENSALAO - E 0
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QUE APONTA A REVISTA CARTA CAPITAL, nao foi feita
durante a propaganda eleitoral de qualquer partido ou
candidato, tratando-se meramente de matéria jornalIstica
publicada no blog pessoal do recorrente. Acrescenta que a
matéria não visava fins de propaganda, tendo em vista que se
trata de reportagern investigativa visando "tao somente
informar urn possIvel leitor dos fatos narrados em outra matéria
jornalIstica, sern qualquer referenda ao pleito (...)". Assim corno

a matéria não teria sido feita durante a propaganda eleitoral ou
visando fins de propaganda, não haveria fato tIpico.
Da simples leitura da matéria constante, as f Is. 5/7, constata-se
que é cristalina a finalidade de realizar propaganda polltica
negativa em desfavor do então candidato a Prefeito de Lavras,
Silas Costa Pereira. Além de ter sido divulgada em 15/9/2012,
a menos de urn mês do pleito de 2012, a matéria vincula a
imagem e o nome de Silas Costa Pereira, então candidato a
Prefeito em Lavras, ao escândalo do mensalão, seja através da
narrativa de seu suposto envolvimento corn o esquema, seja
através de urna foto montada ao lado de Marcos Valério. Desta
maneira, não merece guarida a alegação trazida pela defesa
de que a mencionada matéria tinha apenas caráter informativo
sern qualquer referéncia as eleiçoes e que nao visava fins de
propaganda.
Cito trechos dos quais se infere o conteUdo politico da matéria
publicada:
(..) Na lista, nomes de empresa que doaram dinheiro

para carnpanha do ex-governador Eduardo Azeredo e,
segundo a revista Carta Capita!, os nomes contidos na
lista de pessoas fIsicas seriam aqueles que teriam
recebido dinheiro do esquema de Marcos Valado, e para
surpresa, na página 5 da lista gem dos beneficiários,
segundo Carta Capital e disponIvel no site da revista
con forme link abaixo, o nome do ex-diretor da EsalUFLA., Silas Costa Pereira, candidato a prefeito em
Lavras. (..) (g.n.)

Outrossim, em relacao a montagem fotográfica em que Silas
Costa Pereira foi colocado ao lado de Marcos Valério,
constante da matéria, as fls. 5/7, além de não haver qualquer
mencao de que seria meramente ilustrativa não resta dUvida de
que a montagem buscava associar a imagem de Marcos
Valério, como o operador do "Mensalão", a Silas Costa Pereira.
Ainda, sustenta o recorrente ser o fato atIpico por não ter sido
imputado fato criminoso a vItima. Segundo o recorrente, para
que se configure o crime de calünia não bastam imputaçöes
genericas, deve ser descrito urn fato criminoso com todas as
circunstâncias da infração, sendo que da descriçäo possa-se
Identificar claramente a lmputacão de urn crime, o que não
teria ocorrido no presente caso. Alega que não ha na matéria
em comento informacoes suficientes para que se conclua que
foi imputado a Silas Costa Pereira o crime de corrupcao ativa.
Também entendo que não ha como proceder tal
argumentacão. Da matéria analisada extrai-se que foi imputado
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pelo recorrente a Silas Costa Pereira o suposto recebimento de
vantagem indevida oriunda de fontes püblicas do esquema
conhecido como "Mensalão".
Segue trecho da matOria em análise do qual se infere que fora
imputado a Silas Costa Pereira, candidato a Prefeito de Lavras,
a prática de corrupcao passiva prevista no art. 317, CP
(recebimento de vantagem indevida ainda que fora da funcao
ou antes de assumi-la, mas em razäo dela):
(..) Segundo a lista disponibi/izada pela revista, Silas
Costa Pereira, ainda em 1998, teria recebido do
"Valerioduto", R$ 10 mil, que atualizado pela taxa se/ic,
corresponde hoje a quase R$ 100 ml!, e que foram
intermediados por Denise Landim e Waifrido Mares Guia,
que movimentaram boa parte dos recursos no esquema.
Na época, Silas Costa Pereira, segundo Informa o seu
proprio blog, ocupava o cargo de diretor da CASEMG,
indicado pelo então secretário A/ysson Paulinelli.
Segundo a revista Carta Capital, Os nomes relacionados
pelo próprio Marcos Valdrio trazem a re/a çao de quem
doou e quem recebeu dinheiro do esquema montado. (...)
(g.n.)

Ademais, o recorrente alega a atipicidade de conduta por
Inexistência de prova do dano a honra objetiva da vItima. Diz
que para a configuração do crime de calünia não basta que a
vItima se sinta atingida, mas que a imputacão fatsa seja
conhecida por outrem. Defende-se argumentando que ainda
que a matéria jornalIstica tenha sido publicada na internet, não
ha prova de que outras pessoas tomaram conhecimentos de
seu conteUdo.
Quanto a alegacão de que outras pessoas não tiveram acesso
ao conteüdo da matéria em comento, considero que sendo 0
acesso através da internet no blog do recorrente permitido para
qualquer pessoa, resta claro que houve ampla publicidade da
matéria.
Nesse diapasäo se pronunciou o d. Procurador Regional
Eleitoral:
Aqui também nao assiste razão ao rOu. E certo que a
calUnia atinge a honra objetiva da vItima, isto 0, 0
conceito que os demais membros da sociedade tern a
respeito do indivIduo. Para tanto, 0 necessárbo que 0
crime imputado chegue ao conhecimento de terceiros,
que não a vItima e o ofensor. Ora, se qua!quer internauta
poderia entrar no blog do recorrente e ter acesso a
reporta gem, não resta dUvida de que foi dada amp/a
publicidade a matéria. Alias, em tais condiçoes, a internet
foi melo apto a potencializar o dano a honra objetiva do
ofendido, visto que nao e possIvel nem mesmo precisar o
nümero de pessoas que teve acesso ao conteUdo.
(...)
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Não seria necessãrio que alguma testemunha afirmasse
ter visto a matéria, jé que está comprovado que cia
estava disponIvel para quem tivesse interesse em lê-Ia.

Acrescento, que quanto a preliminar de incompetência absoluta
da Justica Eleitoral suscitada, anteriormente, pelo recorrente,
esclareco que tendo havido o enquadramento da conduta, para
fins de propaganda eleitoral, nao ha düvida de que trata-se de
matéria eleitoral.
Do erro sobre elemento constitutivo do tipo penal.
o recorrente argumenta que nao teria a consciência acerca da
possIvel falsidade dos fatos, tendo, pois incorrido em erro de
tipo. Alega que para a caracterizacao do crime de calünia O
necessário que o agente impute fato criminoso sabidamente
falso a vItima. 0 recorrente se defende falando que nao sabia
da suposta falsidade dos fatos, tendo se baseado em matéria
jornalIstica da Revista Carla Capital, velculo de cornunicação
que goza de grande credibilidade nacional. Sustenta que
somente mais tarde corn "a instauração do inquérito policial
que originou este processo, é que o recorrente veio saber que
o conteüdo c/a reporta gem da "Carta Capital" está sob análise
judicial"

Não assiste razão o recorrente. Primeiro cumpre ressaltar que
o acusado não se lirnitou a reproduzir o texto da Revista Carla
Capital, mas produziu texto prOprio.
Nesse sentido bern se expressou o magistrado:
(..) mas sirn fez urna monta gem fotográfica de urna

situaçao falsa, colocando Marcos Valério e Silas Costa
Pereira pessoalmente lado a lado nurn mesmo ambiente,
ao mesmo passo que, extrapolando e inovando 0
conteüdo da matéria da Revista Carta Capital, teceu
várias consideracOes pessoais sobre as supostas
relacöes pro fissionais e polIticas c/c Silas Costa Pereira
na época, concluindo e afirmando ser verdadeira a lista
que mencionava Silas Costa Pereira, e ainda divulgando
o link c/c acesso c/a "Iista"na Internet. (..) (g.n.)

Ainda, como bern mencionou o d. Procurador Regional
Eleitoral, na condicao de jornalista, o recorrente deveria ter se
certificado da veracidade das informacôes que embasariam
sua matéria.
(...) E evIdente que enquanto jornalista, o recorrente

deveria ter se certificado da consistOncia e veracidade
c/as informaçöes que embasariarn qualquer de suas
matérias. Em especial no caso analisado, em que
imputado crime a vItirna, vinculando-o corn urn dos
rnaiores escándalos de corrupcao conhecidos no pals,
rnuito mais zelo era exigido do pro fissional, que não
poderia simpiesmente se pautar em urna reporta gem
publicada em meio c/c cornunicacao não oficial e tentar se
eximir c/c qualquer responsabiidade em sua própria
posta gem.
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Ao contrário do ale gado no recurso, nao se tratou de erro
inevitãvel, mas sim de descuido do recorrente. Assim,
não ha que se falar em exclusão do dolo em face de erro
de tipo.

Adernais, a falsidade da lista em que o norne de Silas Costa
Pereira foi incluldo como beneficiário de valores do episódio do
"rnensalão na qual se baseou a matéria constante, as f Is. 5/7,
e" ja foi reconhecida pela prOpria Justiça Eleitoral na
Representação no 928-67.2012.6.13.0160.
As fls. 97 e seguinte consta laudo pericial no 12679/12,
elaborado pelo Instituto de CriminalIstica da PolIcia Civil de
Minas Gerais, de 28/6/2012, que atesta a falsidade da
mencionada lista que inclui Silas Costa Pereira corno
beneficiário de valores. A matéria de f Is. 5/7 foi publicada em
15/9/2012, assim seria perfeitarnente possIvel que o recorrente
tivesse acesso a informacão de que a veracidade da lista
estava sendo questionada. No laudo foi certificado que a lista
foi criada em 2009, data esta posterior a data em que
supostarnente teria sido criada (1999 - fI. 57).
Constata-se que o recorrente não agiu corn o mmnimo de
cautela averiguando a veracidade da irnputacão de urn fato
criminoso, noticiado pela Revista Carta Capital. Além disso, em
mornento algurn foi provada a veracidade do fato irnputado a
vItima, prova essa que poderia ter sido feita através de
exceção da verdade.
Assirn considero que a prática da conduta delitiva foi
plenamente provada, não havendo nenhurn fundamento fático
ou jurIdico que possa afastar a caracterização da calünia.
Nesse diapasão leciona Suzana de Carnargo Gornes em seu
livro Crimes Eleitorais (48 edição, pag. 150/151).
o dolo exigido para a caracterização da conduta não é so

o direto, que se rove/a pela consciência abso/uta da
falsidade, mas também, quando presente o do/o eventual,
ou seja, quando "pelo menos, a düvida sobre a
veracidade ou inveracidade do fato irnputado" so faça
ocorrente, e desde quo não exc/uIdo o crime polo fato do
o agente incidir em erro invencIvel sobre a
correspondência entre o conteUdo da imputação e a
rea/idade" (g.n.)

Da atipicidade material da conduta
Alega o recorrente que em razão do princIpio da
subsidiariedade e da fragmentariedade do Direito Penal, a
legislação penal somente deve ser utilizada quando a conduta
não puder ser repreendida corn a utilização de instrurnentos de
outras areas do direito. No caso, segundo o recorrente, a
medida adequada para sanar o suposto dano causado a vItima
já foi adotada por esse Tribunal na Representação no 928.672012.6.13.0160 ao conceder direito de resposta a vItima, nos
terrnos do art. 58, da Lei no 9.504/97.
q
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Ademais, detende não ser adrnissIvel a aplicação dos crimes
contra a honra, em especial o de calUnia por serem crimes
incompatIveis corn a Convenção Interamericana de Direitos
Humanos que visa preservar a liberdade de expressão e de
imprensa.
Não ha como acolher o argumento de que já foi adotada a
medida adequada para sanar o suposto dano causado a vItima
de modo a afastar a tutela jurisdicional penal para dirimir 0
conflito.
Acolho o parecer Ministerial na sua Integra:
Ora, o direito de resposta está constitucionalmente
previsto (art. 50, V) e deve ser garantido sempre que se
fizer necessário. Contudo, se o fato originário que
ensejou o direito de resposta e também previsto como
crime, corno e o caso aqui anailsado, não ha como negar
a incidência do Direto Penal para solucioná-lo. A
concessão do dire ito de resposta deu a vItima a
oportunidade de se defender dos fatos atentatOrios contra
a sua honra que foram a ele imputados. Mas agora, a
análise feita e outra, diz respeito a conduta do recorrente
enquanto autor da calünia. Não se pode con fundir a
pretensão buscada naquele momento corn a que está
sendo agora analisada, absolutamente diversas que são
as naturezas das demandas em cotejo. Assim, se 0 crime
foi cometido, nao ha como negar a incidéncia do Direito
Penal.

Não procede a afirrnação de que os crimes contra a honra
seriam incompatIveis corn a Convenção Americana de Direitos
Humanos. Isso porque como bern se manifestou, a rneu ver,
acertadamente o d. Procurador Regional Eleitoral, tais crimes
no ordenarnento jurIdico brasileiro nao representarn risco ao
exercIcio da dernocracia ou a liberdade de expressão, muito
pelo contrário, condicionarn o seu exercIcio a padröes éticos e
ao compromisso corn a verdade. Tanto a liberdade de
expressão quanto o direito a honra são constitucionalmente
garantidos; contudo, corno todos os outros direitos, não são
eles absolutos, devendo ser relativizados nos momentos em
que a situação concreta 0 exigir.
Quando o exercIcio da liberdade de expressão viola a
honra de terceiro, sua restrição se faz necessária para
que o dire ito a honra não seja suprimido. Tra ta-se da
ponderacão de direitos, que O essencial para a resolução
dos con flitos concretos. Assim, os tipos previstos no
COdigo Penal que se referem a viola ção do dire ito a
honra nao caracterizam risco a liberdade de expressão,
mas sim forma de penalizar a ofensa àquele direito
constitucional, sern, contudo, que este ültirno seja
suprimido.
[...]
Registrada a posição do Tribunal Regional Eleitoral, con forme acirna
transcrito, passo a análise da matéria.
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o delito em questäo estã previsto no art. 324 do Côdigo Eleitoral,
cuja redação e a seguinte: "Caluniar alguém, na propaganda

eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-he falsamente
fato definido como crime".

Para a sua caracterização, o crime de calünia demanda a
demonstração da vontade Iivre e consciente de imputar (atribuir) a
alguém, falsamente, por qualquer meio (escrito, oral ou gestual), fato
tipificado como crime.
Na seara eleitoral, o elemento essencial para a configuração dos
crimes contra a honra (calQnia, injUria e difamação - arts. 324, 325 e
326 do CE) consiste na conduta praticada "na propaganda eleitoral"
ou "visando a fins de propaganda", ou seja, consoante se depreende
da redação do Código Eleitoral, nao apenas Os crimes praticados na
propaganda eleitoral dos candidatos, também são suficientes para a
caracterização do delito a prática de atos que visern influenciar, por
meio de propagada negativa, as eleiçOes.
Neste sentido, este Tribunal ao examinar hipótese de crime contra a
honra já definiu que "em virtude do elemento normativo 'visando a

fins de propaganda', constante do art. 325 do COdigo Eleitoral, a
crime de difamaçao pode ocorrer em contexto que não seja ato
tipicamente de propaganda eleitoral". (RESPE no 36.671, rel. Mm.

Arnaldo Versiani, DJE3.8.2010).
Desse precedente, destaco trecho do voto do Ministro Arnaldo
Versiani, que, observada apenas a diferenca entre Os tipos penais
tratados, tern plena aplicação ao presente caso:
A vista do citado art. 325, näo obstante, constata-se que 0

crime de difamacao ali previsto nao ocorre somente na
propaganda eleitoral, mas também quando se está "visando a
fins de propaganda".
Se o legislador tipificou este elemento normativo, "visando a
fins de propaganda", não seria lógico, corn a devida vênia,
entender que o crime de difamação eleitoral somente pudesse
acontecer em ato de propaganda eleitoral.
E de ver-se que o acOrdão recorrido considerou atipica a
conduta por auséncia de propaganda positiva, isto é, "porque
não se observa, em mornento a/gum, a intencão de e/eger
qualquer candida to, nem o programa se destinava a ta/ firn" (f I.

618).
Pode-se, porOm, estar diante de propaganda negativa, ou seja,
aquela que, por conter mensagem tida por ofensiva, prejudica a
reputacão de candidato ou partido politico.

Assim, supero a questão relativa a competência da Justica Eleitoral,
que ensejou o provimento do agravo de instrurnento, uma vez que a
divulgacão de fatos ou notIcias, em especial as falsas, tern o condão
de influenciar as campanhas eleitorais e podem, por isso, ser
consideradas como elementos que visam fins de propaganda
eleitoral.
Nesse sentido, recordo recente acórdão deste Tribunal do qual fui
relator:
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RECURSO ESPECIAL. AQAO PENAL. DIFAMAçAO
ELEITORAL.
1. Em regra, as limitaçöes impostas a propaganda eleitoral
na internet são voltadas aos candidatos, partidos politicos e
coligaçöes, não atingindo a Iivre expressão do pensamento do
eleitor, que, como verdadeiro componente da soberania
popular, nao pode ter suas manifestaçöes censuradas. A regra
geral, contudo, sofre exceção quando a manifestação do
pensamento do eleitor extrapola para o campo da ofensa a
honra de terceiros, bern juridico tutelado pela Constituição da
Repüblica (CF, art. 5°, V e X).
2. A liberdade de manifestação do pensamento encontra
restricão no proprio dispositivo constitucional que, ao trazer
essa garantia, veda o anonimato (CF, art. 5 0, IV). No âmbito
eleitoral, o art. 57-D da Lei n° 9.504, de 1997, prescreve que "é
Iivre a rnanifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a cam panha eleitoral, por rneio da rede mundial de
computadores - internet".

3. 0 eleitor que cria página anOnima no Facebook para
fomentar criticas a atual administração municipal e aos
candidatos da situação responde por seu conteUdo, não sendo
possIvel invocar a garantia constitucional relativa a livre
manifestação do pensarnento, em razão do anonimato
empreendido. Além disso, o direito de crItica não é absoluto e,
portanto, não impede a caracterização dos crimes contra a
honra quando o agente parte para a ofensa pessoal.
4. A configuração do delito de difamacão eleitoral, previsto no
art. 325 do COdigo Eleitoral, exige que a ofensa ocorra na
propaganda eleitoral ou para os fins desta. As referências feitas
ao prefeito municipal, ao candidato que disputa a sua sucessão
e a formaçao de coligaçöes são suficientes para demonstrar o
propósito do agente de influir na propaganda eleitoral de forma
negativa. A filiação partidária do agente, aliada a assessoria
por ele prestada aos candidatos da oposição, reforça o caráter
eleitoral da ação.
5. Nos termos da parte final do inciso IV do art. 57-B da Lei n°
9.504, de 1997, as redes socials, cujo conteüdo é de iniciativa
de qualquer pessoa natural, constituem melo de propaganda
eleitoral.
6. Nos termos do acOrdão regional, "afirmar que determ!nada

obra do Alcaide seria urn 'SImbolo Pagão' ou mesmo a 'Arvore
do Capeta' tern o efeito de associar o fato e seu autor aos
aspectos negativos das facetas religiosas, importando em
indubitável ofensa a honra objetiva".

7. A adulteração de charge antiga para que dela passasse a
constar diálogo entre o prefeito e o candidato, de modo a
indicar que o primeiro sabia que o segundo pagava imposto a
menor, mas que, se cobrado, poderia pagá-lo corn recursos
recebidos indevidamente, não revela mera crItica "de inaptidão
para administrar a coisa pUblica, mas sim de asserção do uso
errado e ilIcito da coisa pUblica para favorecimento de a/guns
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cidadãos, traco esse que causa repüdio a todos Os cidadãos da
Repüblica e denigre a forma como os munIcipes locals veem a
ambos Os ofendidos".

8. Está correto o acOrdão regional ao considerar tipificado 0
delito de difamação na espécie, impondo-se o nao provirnento
do recurso especial e a manutenção do acOrdão regional.
Recurso especial desprovido.
(RESPE no 1868-19, da minha relatoria, WE de 5.11.2015).
De igual modo, O pertinente a lição de Suzana de Camargo Gomes,
sobre os crimes contra a honra no âmbito do direito eleitoral:

Nessa senda, tern a propaganda eleitoral a finalidade principal
de realizar a divulgação do pensamento, mas, para tanto, não
pode se afastar do necessário respeito a dignidade do ser
humano, não poder impor desigualdades, resvalar por
inverdades, pelo desvirtuamento da realidade, nem tampouco
pode servir de veIculo devastador, incentivador e criador de
Odios, devendo, isto sim, ensejar a convivência pacIfica no seio
da comunidade polItica.
Portanto, não pode a propaganda eleitoral ser destrutiva,
devastadora, enganosa, difamatOria, injuriosa ou caluniosa. E é
justamente corn o objetivo de propiciar a realização da
propaganda eleitoral dentro de parámetros humanitários, éticos
e jurIdicos, que a norma penal alga a condição de crimes
aquelas condutas que são atentatOrias ao regular
desenvolvimento da propaganda, que tern o condão de
denegrir e desvirtuar a sua função relevante de divulgadora de
propostas e ideias, redundando, por conseguinte, em
perturbação das atividades eleitorais" (Crimes Eleitorais. 3.ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 169).
Na espOcie dos autos, o recorrente divulgou, em 15.9.2012, em seu
blog matéria publicada na revista Carta Capital, segundo a qual o
nome do ofendido estaria na lista de pessoas que teriam recebido
dinheiro do esquema de Marcos Valério, apontado como urn dos
operadores do "esquema do mensalão".
o propósito de influir na propaganda eleitoral para o pleito de 2012
foi definido pelo acôrdão recorrido, a partir da análise das provas
contidas nos autos, não sendo possIvel o seu reexame nesta
instância especial, em face do que dispOem as sUmulas n o 7, do STJ
e279, doSTF.
E, ainda que se apontasse a possibilidade de reenquadramento dos
fatos consignados no acOrdão recorrido, melhor sorte não socorreria
o recorrente, els que o acôrdão regional registra que "o acusado não
se limitou a reproduzir o texto da Revista Carta Capital, mas produziu
texto próprio".
Ao reproduzir a sentença também constou do acôrdão regional a
premissa fética de que o recorrente "fez uma monta gem fotográfica
de uma situação falsa, colocando Marcos Valério e Silas Costa
Pereira pessoalmente lado a lado nurn mesmo ambiente, ao mesmo
passo que, extrapolando e inovando o conteüdo da matéria da
Revista Carta Capital, teceu várias consideracöes pessoals sobre as

If
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supostas re/a coes pro fissionais e polIticas de Silas Costa Pereira na
época, concluindo e afirmando ser verdadeira a lista que mencionava
Silas Costa Pereira, e ainda divulgando o link de acesso da "lista" na
Internet".
A divulgacão de monta gem fotográfica e da inclusão do nome e da
ima gem de candidato associando-o a prática de crimes que foram
julgados pelo Supremo Tribunal Federal, realizada no perIodo crItico
das campanhas eleitorais, as quais se revelaram falsas, revela
quadro fãtico que se insere no tipo do art. 324 do COdigo Eleitoral,
como corretamente definido pelo Tribunal Regional Eleitora! de Minas
Gerais.
Por essas razöes, nego seguimento ao recurso especial interposto
por Cadildo Silva Junior, corn base no art. 36, § 6 0, do Regimento
Interno do Tribunal Superior Eleitoral.

Inicialmente, o agravante sustenta que a decisão agravada
incorreu em usurpacão da competência do colegiado, uma vez que a matéria
não poderia ter sido decidida monocraticamente devido a inexisténcia de
jurisprudéncia dominante ou de sümula vinculante em relacao aos temas
suscitados no recurso especial.
Quanto a questão, e pacIfico o entendimento desta Corte de
que a atribuicao conferida ao relator para decidir monocraticamente não implica
ultraje a dispositivo legal ou constitucional, mesmo porque as decisöes podem,
mediante agravo regimental, ser submetidas ao exame do colegiado.
Precedentes: AgR-RMS n o 225-37, rel. Mm. Luiz Fux, WE de 30.3.2015;
AgR-REspe no 257-59, rel. Mm. Gerardo Grossi, DJ de 29.8.2007; AgR-REspe
no 271-97, rel. Mm. Joaquim Barbosa, DJ de 11.9.2008.
No mesmo sentido, este Tribunal já decidlu que, "nos termos
do art. 36, § 70, do RITSE, pode o relator dar pro vimento, monocraticamente, a
recurso que esteja em consonância corn a jurisprudéncia dominante desta
Corte Superior" (AgR-REspe n o 98-12, rel. Mm. Laurita Vaz, PSESS em
18.12.2012/' (AgR-REspe no 295-95, da minha relatoria, WE de 12.11.2014).
Ademais, em razão da interposicão do presente agravo
regimental, a garantia de análise da matéria peto Plenário deste Tribunal fica
assegurada, não havendo falar, portanto, em usurpação de competOncia do
TSE.

f
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Corn relaçao ao mérito, observo que, na decisão agravada,
negou-se seguimento ao recurso especial pelas seguintes razöes:
a) ausência de indicacao precisa das ornissôes apontadas
genericamente;
b) inexistência de nulidade por cerceamento de defesa
decorrente da falta de intimaçao do acusado para manifestarse sobre a emendatio libel/i, porquanto cabe ao juiz atribuir
qualificaçao diversa aos fatos indicados na inicial sem a
necessidade da oitiva prévia do acusado;
c) insubsistência da tese de ofensa ao art. 155 do CPP sob o
argumento de que a condenaçao teria sido baseada somente
em inquérito judicial, pois, ao contrário do que foi alegado,
todas as questOes discutidas no processo, segundo a Corte
Regional, foram incontroversas, näo havendo justificativa para
a comprovação dos fatos indicados na inicial e sern a
demonstraçao de prejuIzo capaz de respaldar a alegacao de
nulidade;
d) ausência de respaldo na alegação de atipicidade material,
porquanto a eventual reparação da ofensa em sede de
representação eleitoral não afasta a apuracão do fato como
crime, e o exercIcio das liberdades individuais não constitui
garantia absoluta;
e) competëncia da Justiça Eleitoral para a apuração do crime
contra a honra tipificado no art. 324 do Código Eleitoral, pois a
divulgaçao de fatos ou notIcias, em especial as falsas, tern o
condão de influenciar as campanhas eleitorais e, por isso,
podern ser consideradas elementos que visarn a fins de
propaganda;
f) a propOsito de influir na propaganda eleitoral para a pleito
de 2012 fol definido pelo acOrdão recorrido a partir da análise
das provas contidas nos autos, não sendo possIvel o seu

4^
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Sümulas 7 do STJ e 279 do STF;
g) a divulgaçâo de montagem fotografica e da inclusão do
nome e da imagem de candidato associando-o a prática de
crimes que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal,
realizada no perlodo crItico das campanhas eleitorais, as quals
se revelaram falsas, revela quadro fático que se insere no tipo
do art. 324 do COdigo Eleitoral, conforme foi corretamente
definido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
0 agravante nao infirmou todos Os fundarnentos da decisão
agravada, especialmente aqueles consistentes na inexistência de afronta ao
art. 155 do CPP, na ausência de nulidade por cercearnento de defesa, na
inexistência de atipicidade material e na falta de demonstração de omissão nas
razOes recursais.
Sobre tais pontos, o agravante reitera as alegaçOes sem atacar
Os fundamentos do decisum que afastaram as teses recursais. Tal
circunstància atrai a incidência das Sümulas 182 do STJ e 283 do STF.
Ainda que fosse ultrapassado o Obice, não assistiria razão ao
agravante quanto ao mérito.
Corn relação as supostas omissöes, alega-se que o Tribunal
regional não teria se manifestado, mesmo corn a oposição de embargos de
declaraçäo, acerca da real finalidade da matOria publicada, se de cunho
eleitoral ou jornalIstico, que seria elemento essencial para a caracterizaçao do
tipo penal do art. 324, caput, do Código Eleitoral.
Aduz que foram suscitados diversos aspectos pela defesa, a
qual pretendia afastar o enquadramento da conduta do agravante ao tipo penal
em referência, que prevê a calünia realizada em propaganda eleitoral ou para
fins de propaganda. Contudo, o Tribunal de origem teria se limitado a confirmar
a sentença do juiz singular, o que não afasta a omissäo alegada.
Nesse ponto, observo que a decisão agravada inadmitiu o
recurso por deficiéncia na fundamentaçao, a teor da Sümula 284 do Supremo
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Tribunal Federal, pois o agravante, de modo genOrico, limitou-se a afirmar no
recurso especial que a Corte de origem não teria se manifestado "sobre
importantes fundamentos dos embargos" (ft. 1.001), sem, no entanto,
especificar em que consistiriarn as omissöes.
Desse modo, ainda que o agravante tenha identificado as
supostas omissöes, o fez sornente em sede de agravo regimental, o que nào é
admissIvel por constituir indevida inovacao. Acerca do tema, esta Corte tem
decidido que, "em sede de agravo regimental, não se admite inovacão de teses
recursais" (AgR-Al no 2924-97, rel. Min. Luciana LOssio, DJE de 26.10.2015).
No mesmo sentido: AgR-REspe no 222-86, rel. Min. Gitmar Mendes, DJE de
29.10.2015 e AgR-REspe no 182-34, rel. Mm. Maria Thereza de Assis Moura,
DJE de 24.9.2015.
De todo modo, nao subsiste a tese de afronta aos arts. 275 do
COdigo Eleitoral e 535 do CPC, uma vez que, ao contrário do que foi alegado,
todas as questoes irnprescindIveis ao destinde da controvérsia foram
enfrentadas pelo Tribunal de origem, que descreveu Os fatos e procedeu ao
enquadramento legal de acordo corn as circunstâncias identificadas na inicial e
sobre as quais não houve controvérsia, segundo consta no aresto recorrido.
Quanto a suposta nulidade consistente na ausência de
intirnacão do acusado para se rnanifestar sobre a emendatio libel/i, consoante
assentei na decisão agravada, o Tribunal regional consignou que a atteracão
da capitutação jurIdica dos fatos pelo magistrado foi respatdada no art. 383 do
CPP, segundo o qual "o juiz, sem modificar a descriçao do fato contida na
denüncia ou queixa, poderá atribuir-Ihe definicão jurIdica diversa, ainda que,
em consequência, tenha de apilcar pena mais grave".
Tat entendimento encontra amparo no texto de lei e na
jurisprudência deste Tribunal, firmada no sentido de que a juiz pode atribuir
qualificação jurIdica diversa a respeito dos fatos descritos na denüncia, ainda
que tenha de apticar pena mais grave, de acordo corn a diccão do art. 383 do
CPP (AgR-Al no 212-51, rel. Min. Henrique Neves, DJE de 27.5.2015; Respe
n o 38455-87, rel. Mm. Nancy Andrighi, rel. designado Mm. Dias Toffoli, DJE de
18.12.2014; AgR-Al no 1795-80, rel. Mm. Luciana LOssio, DJE de 11.4.2014).
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No caso, segundo consta no acórdão regional, "a denUncia, as
fis. 2-Al2-C, imputou o crime previsto no art. 324, 10, do COdigo Eleitoral. Na
sentenca o Magistrado procedeu a emendatio libelli e condenou o recorrente
corn fu/cro no art. 324, caput, c/c o corn o art. 327, III, ambos do Côdigo
Eleitoral' (fl. 895). 0 TRE/MG ainda consignou que a sentenca se limita "aos
fatos narrados na peca acusatória, independentemente da tipificação dada pelo
acusadof' (f I. 896).
Como se ye, a alteracão da capitulação jurIdica foi feita
segundo os fatos narrados na inicial. Desse modo, não ha respaldo na
alegaçao de nulidade por cerceamento do defesa pelo fato de o juiz não ter
aberto prazo para o acusado manifestar-se sobre a ernendatio libel/i.
0 agravante reitera a alegaçao de afronta ao art. 155 do CPP,
sob o argumento de que não teriam sido produzidas provas na instrucao
criminal e de que a condenacão foi baseada apenas no inquerito policial.
Acerca do tema, a Corte de origern ressaltou que a sentenca
so fundamentou 'na matéria constante as fis. 517. 0 teor dessa rnatéria
inclusive foi con firrnado pelo próprio recorrente em seu interrogatório as f/s.
7181719, sendo pois incontroversa a autoria da rnatéria publicada em seu blog.
Sendo que trais provas conjugadas aos depoirnentos constantes nos autos são
bastante para comprovar a conduta dc/it/va" (f I. 907).
Corn efeito, não havendo controvérsia a respeito do conteüdo
da mensagem, da autoria nern do veIculo de divulgacao utilizado, não ha falar
em necessidade de comprovação das alegacoes contidas na inicial, ainda que
se trate de processo penal.
Ademais, sobre esse aspecto, o agravante não demonstrou em
que teria consistido o prejuIzo a ele causado. Tal circunstância atrai o disposto
no art. 219 do COdigo Eleitoral, segundo o qual não será declarada nulidade
sern a dernonstracao de efetivo prejuIzo a parte.
0 agravante reaf Irma a tese de atipicidade da conduta sob o
argurnento de que os fatos não ocorreram na propaganda eleitoral nem corn
fins de propaganda.
#
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Na espécie, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
manteve a condenacão pelo crime de calUnia, descrito no art. 324, caput, c.c 0
art. 327, III, do Código Eleitoral, por entender que o agravante imputou ao
candidato ao cargo de prefeito do MunicIpio de Lavras/MG no pleito de 2012
fato definido como crime, ao divulgar no seu blog, em 15.9.2012, mensagem e
matéria jornalIstica caluniosas, associando a candidato ao escândalo do
"mensalão" - objeto da Acao Penal no 470, que tramita perante o Supremo
Tribunal Federal -, como beneficiário de valores ilIcitos.
0 acOrdão regional registra que "o acusado não se limitou a
reproduzir o texto da Re vista Carta Capital, mas produziu texto próprio"

(f I. 904).
Nos termos do aresto recorrido, o agravante "fez uma
monta gem fotográ f/ca de uma situacão falsa, colocando Marcos Va/er/a e Silas
Costa Pereira pessoalmente lado a lado num mesmo ambiente, ao mesmo
passo que, extrapolando e inovando o conteUdo da mater/a da Re vista Carta
Capital, teceu várias consideraçoes pessoais sobre as supostas re/a coes
pro fissionais e po/Iticas de Silas Costa Pereira na epoca, concluindo e
afirmando ser verdadeira a lista que mencionava Silas Costa Pereira, e ainda
divulgando o /ink de acesso da 'lista' na Internet" (f I. 904).

Ainda consta no acOrdão do TRE/MG que (fl. 908):
o recorrente se utilizou de urna fonte não oficia!, a Revista Carta
Capital e que ademais extrapolou o conteüdo da matéria publicada
pela revista. Desta maneira pro/a tou inforrnaçöes inverIdicas acerca
de Silas Costa Pereira sern ao menos ter o cuidado de se certificar
acerca da veracidade da reporta gem. Ainda, fez uma monta gem
fotográflca de Silas Costa Pereira ao lado de Marcos Va/ério, este
considerado o operador do Mensa/ão. Tudo isso demonstra o claro
intuito de vincu/ar Silas Costa Pereira, candidato a Prefeito de
Lavras, ao escândalo do Mensalão, corn o urn ültimo de prejudicar
sua campanha. Sendo vésperas das e/eiçoes e considerando que o
recorrente tentou associar a imagern de Silas Costa Pereira,
candidato a Pre fe/to de Lavras, é evidente a existência do do/o
especIfico do decorrente, o animus caluniandi de imputar a vItima
fato criminoso, corn o c/aro propósito de ofender sua reputação
perante o eleitorado.

Conforme consignei no dec/sum impugnado, a divulgação de
montagem fotográfica e da inclusão do name e da imagem de candidato
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associando-o a prática de crimes que foram julgados pelo Supremo Tribunal
Federal, realizada no perIodo crItico das campanhas eleitorais, as quais se
revelaram falsas, demonstra quadro fático que se insere no tipo do art. 324 do
Codigo Eleitoral, conforme foi corretamente definido pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao
agravo regimental interposto por Cacildo Silva Junior.

I'm
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EXTRATO DA ATA

AgR-REspe n° 243-26.2013.6.13.0160/MG. Relator: Ministro
Henrique Neves da Silva. Agravante: Cacildo Silva JUnior (Advogados: Felipe
Bernardo Furtado Soares e outros). Agravado: Ministérlo PUblico Eleitoral.
Assistente do agravado: Silas Costa Pereira.
Decisäo: 0 Tribunal, par unanimidade, desproveu a agravo
regimental, nos termos do voto do relator.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras
Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lôssio, as Ministros Gilmar
Mendes, Luiz Fux, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugenio José Gullherme de Aragao.

SESSAO DE 25.2.2016.

