EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA DA CAPITAL/SANTA CATARINA.

Distribuição por dependência
Autos nº 5050949-30.2020.8.24.0023/SC

LEANDRO ADRIANO DE BARROS, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SC
sob o nº 25.803, portador do RG nº 4.415.527, inscrito no CPF sob o nº 048.348.759-70, com
domicílio Rua Lúcio Born, n. 12, sala 205, CEP. 88.160.126, bairro Centro, cidade de
Biguaçu/SC, vem, através de seus procuradores (Instrumento de Mandato em anexo),
respeitosamente à elevada autoridade de Vossa Excelência, e membro do parquet, com todos os
cumprimentos de estilo, e fulcro no art. 41 do Código de Processo Penal, oferecer

QUEIXA-CRIME
Contra HELTON DE SOUZA ZEREFINO, brasileiro, médico, inscrito no CPF
sob o nº 887.679.579-00, portador do RG nº 2565370, residente e domiciliado na Rua Francisca
Domingo de Jesus, n. 520, Condomínio Altos de São José, Quadra 13, Lote 06, bairro Roçado,
São José/SC - CEP, pelos seguintes motivos e fundamentos legais que passa a expor.
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I – DOS FATOS
1.

O Querelante e o Querelado foram alvos de investigação na Operação O2,

comandada pelo GAECO/SC - Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações
Criminosas de Santa Catarina, que apura a compra de respiradores adquiridos para o combate à
COVID-19.
2.

Nesse contexto, no dia 08/05/2020, o Querelante teve acesso ao

depoimento que o Querelando prestou perante a autoridade policial, ocasião em que observou
que o mesmo prestou informações absolutamente inverídicas e caluniosas a seu respeito,
aventando, dentre outras ilações, os principais trechos que seguem:
FERNANDO DA SILVA COMIN (Procurador-Geral de Justiça): O senhor
conhece o advogado, Leandro de Barros, que tem escritório de advocacia na
cidade de Biguaçu? O Senhor já viu essa pessoa algum momento? O senhor tem
conhecimento de quem é essa pessoa (02:40)
HELTON DE SOUZA ZEFERINO: Com relação ao Leandro, até antes do
início da pandemia do COVID-19 eu não o havia visto em nenhum momento.
A partir do momento que nós começamos o enfrentamento e especificamente
quando nós nos instalamos na Defesa Civil do Estado, no prédio de sede da
Defesa Civil. Eu percebi que ele passou a circular no interior daquele prédio
e obviamente depois nós começamos a perceber que ele também iniciou algumas
tratativas de processos de venda ou locação voltados para as necessidades
que nós tínhamos na saúde em algumas situações e também necessidades que
foram apresentadas, inclusive pela própria Defesa Civil, no que diz respeito ao
Hospital de Campanha (02:40 a 03:37)
FERNANDO DA SILVA COMIN (Procurador-Geral de Justiça): O Leandro
Adriano de Barros participava de algumas dessas instâncias governamentais de
decisão?(05:20)
HELTON DE SOUZA ZEFERINO: Eu nunca vi em nenhuma das nossas
reuniões do grupo de gestão e crise, nem tampouco do COES. Mas uma coisa
que chamava a atenção e ISSO É FATO, PODE INCLUSIVE SER
COPIADO ATRAVÉS DAS GRAVAÇÕES QUE NÓS TEMOS NA
DEFESA CIVIL, ELE TINHA UMA CIRCULAÇÃO LIVRE DENTRO
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DO PRÉDIO. Os demais fornecedores que nós tínhamos, sempre foram
no sentido de... eles entravam até determinada altura, lá eles aguardavam
numa sala e as equipes iam até esse ambiente. Ele, não sei também dizer
como ele conseguiu esse acesso, mas ele tinha essa circulação, inclusive
ele aparecia, conforme fala de alguns nossos servidores, ele aparecia...
abria a porta do elevador e ele aparecia. Como ele chegava no nosso 2º
piso, que era onde nós nos encontrávamos, eu não sei dizer, mas de fato
ele tinha esse acesso, de tal forma que ele circulava dentro do prédio.
(05:36 a 06:29)
FERNANDO DA SILVA COMIN (Procurador-Geral de Justiça): O acesso ao
interior do prédio da Defesa Civil e internamente ele se dá por meio de controle
de cartão de acesso, então pressupõe-se que o Leandro tinha um cartão de
acesso, porque tinha trânsito por todo o ambiente da defesa civil? (06:30)
HELTON DE SOUZA ZEFERINO: Sim, deixou a entender que sim, até
porque todos nós que lá trabalhávamos, uma das primeiras coisas que
aconteciam era... nós validávamos um cartão que era pessoal e esse cartão era o
que permitia inclusive o acesso as portas né. A gente entrava em determinadas
sala, quando a porta fechava, se tu não tivesse o cartão tu sequer conseguiria sair,
então, acredito eu, que PELA FORMA QUE ELE CIRCULAVA DENTRO
DO PRÉDIO, CERTAMENTE ELE DEVERIA TER UM CARTÃO.
(06:50 a 07:14)
FERNANDO DA SILVA COMIN (Procurador-Geral de Justiça): Há um
controle de acesso rigoroso lá da defesa civil? (07:15)
HELTON DE SOUZA ZEFERINO: Sim, sim. Até porque especialmente é
falado em COES né... Nós estamos no 2º piso, então a parte que é a recepção
da defesa civil está funcionando o GRAC, que também tem um acesso muito
restrito a sala do GRAC e obviamente para subir pro 2º piso esse acesso é mais
dificultoso ainda né... Então, o andar que nós estávamos era mais restrito ainda
de onde estava o GRAC. (07:16 a 07:44)
FERNANDO DA SILVA COMIN (Procurador-Geral de Justiça): Mesmo
nessas áreas de circulação mais restrita, o senhor Leandro tinha trânsito? (07:45)
HELTON DE SOUZA ZEFERINO: Sim, sim. (07:47)
FERNANDO DA SILVA COMIN (Procurador-Geral de Justiça): (Mostra uma
foto e pergunta): O senhor confirma que é essa pessoa? Esse é o Leandro
Adriano de Barros? Era essa pessoa que circulava com facilidade? (07:50)
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HELTON DE SOUZA ZEFERINO: Sim, exatamente... Essa pessoa que
eu vi circulando né, pelo prédio da defesa civil. (08:00)
FERNANDO DA SILVA COMIN (Procurador-Geral de Justiça): Em relação
a aquisição dos 200 respiradores, houve anteriormente à compra, ao início do
processo de compra, alguma interferência, algum contato, alguma participação
do senhor Leandro Adriano de Barros, visando a locação dos 200 respiradores
ao Estado de Santa Catarina? (08:25)
HELTON DE SOUZA ZEFERINO: Sim, o Leandro acabou... É... o início
desse processo dentro da Secretaria, com o Leandro, ele iniciou
exatamente pela questão da proposta de locação de equipamentos. Então
ele acabou fazendo um contato e algumas conversas inclusive com o
secretário adjunto André Motta, onde ele dizia que teria capacidade de locação
de leitos de UTI, na verdade não era nem somente respiradores, eram leitos de
UTI, envolvendo monitores, respiradores, camas, bomba de infusão, enfim, a
exemplo do que o Ministério da Saúde fez quando disponibilizou 20 leitos para
o Estado de Santa Catarina, essa era a propsta dele. Então, ele apresentou essa
capacidade de até 200 leitos de UTI para locação e no segundo momento,
quando nós dissemos "olha, isso é algo que o Estado teria interesse", num
segundo momento ele apresenta uma dificuldade financeira, no sentido de que
para isso acontecer efetivamente ele precisaria de recursos ou pelo menos acesso
a linha de crédito para que ele pudesse fazer acesso a recurso financeiro e fazer
a transação. É... eu, inclusive... o André Motta me trouxe essa informação,
eu fiz contato com o Presidente do BADESC perguntando se nós
tínhamos alguma linha de crédito que pudesse apoiar os investidores , o
Presidente disse que sim, que ele procurasse o Presidente, é... para que ele
pudesse orientá-lo como iria agir. O Presidente acabou o recebendo
(Leandro) e depois, em determinado tempo, eu não saberia precisar
agora, mas isso tá gravado no meu celular, ELE ME RETORNA
DIZENDO QUE LEANDRO ESTEVE LÁ, ELE SOLICITOU
ALGUNS DOCUMENTOS E LEANDRO NÃO TERIA MAIS
VOLTADO, que estaria até agora esperando, pois ele não poderia dar
prosseguimento de algo que não tem a parte documental. Então, a primeira
tentativa, o primeiro contato que nós tivemos foi justamente nessa locação de
leitos de UTI, dentro os quais nós tínhamos obviamente respiradores. (08:45 a
10:45)
FERNANDO DA SILVA COMIN (Procurador-Geral de Justiça): E o
presidente do BADESC confirmou que o senhor Leandro esteve lá na
tentativa de buscar uma linha de crédito para essa finalidade e foram solicitados
documentos para dar início ao processo e depois ele não apareceu? (11:10)
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HELTON DE SOUZA ZEFERINO: Sim, é isso. (11:25)
FERNANDO DA SILVA COMIN (Procurador-Geral de Justiça): O senhor
Leandro Adriano de Barros teve alguma influência, aparece em algum momento
na contratação do Hospital de Campanha? (18:00)
HELTON DE SOUZA ZEFERINO: Pelo que eu sei, o escritório dele de
Biguaçu acabou emitindo algum documento no momento dessa
contratação e que, inclusive, foi alvo de muita crítica na própria imprensa,
dizendo que haveria novamente uma digital de um determinado Secretário neste
processo de contratação do Hospital de Campanha também. (18:05 a 18:30)
FERNANDO DA SILVA COMIN (Procurador-Geral de Justiça): E o senhor
tem conhecimento de que o Escritório do Senhor Leandro Adriano de Barros,
com sede em Biguaçu, teria emitido uma nota a respeito dessa contratação do
Hospital de Campanha? (18:32)
HELTON DE SOUZA ZEFERINO: SIM, ELES EMITIRAM UMA
NOTA. (18:43)
HELTON DE SOUZA ZEFERINO: Em dado momento, o Leandro,
provavelmente através da Marcia, acabou recebendo o contato da Ivonice,
aquele senhora que trabalhava lá no Ministério, que era então a nossa ponte pra
fazer esse processo, e ele faz contato. (23:50)
FERNANDO DA SILVA COMIN (Procurador-Geral de Justiça):O Leandro
faz contato com a Ivonice, que era a interlocura da Secretaria de Saúde junto ao
Ministério da Saúde? Como ele se apresenta? (25:09)
HELTON DE SOUZA ZEFERINO: Isso, exatamente, é... essa informação eu
recebi, é que ele, enquanto contato com a Ivonice, ele diria... ou se apresentou
como representante do Estado e em dado momento, inclusive, ele citou a
frase "ó da casa civil". Então, ou seja, é isso que é o grande complicador
do processo... Nós tínhamos uma ligação aqui que nos facilitaria a questão vôos.
Nós tínhamos uma outra pessoa que já estava lá e estava localizando os
equipamentos, os insumos. Em dado momento que ele entra, ele diz
simplesmente "ó, elas não estão mais nos processos, porque nós não tivemos
ajustes ou coisas que o valha e ele assume pra ele a operação. (25:18)
FERNANDO DA SILVA COMIN (Procurador-Geral de Justiça): O Leandro
assume pra ele a operação? Ele tira a Ivonice e a correspondente da China?
(26:03)
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HELTON DE SOUZA ZEFERINO: Isso, exato, ele assume pra ele, então
deixa que eu vou fazer através dos meus fornecedores. Então, a partir desse
momento obviamente nós passamos agora a trabalhar num outro patamar né,
que é o Leandro fazendo esse processo e paralelamente começou uma demanda
de que "Como é que tá o processo do EPI, como é que tá o processo do EPI,
como é que tá o processo do EPI", uma insistência (26:03)
FERNANDO DA SILVA COMIN (Procurador-Geral de Justiça): Uma
insistência, uma pressão de certa forma? (26:32)
HELTON DE SOUZA ZEFERINO: Isso. (26:33)
FERNANDO DA SILVA COMIN (Procurador-Geral de Justiça): Então, em
resumo, é possível afirmar que o senhor Leandro Adriano de Barros ele teve, de
alguma forma, participação em vários processos de compras ou locação ou
processos que tramitaram na secretaria de Estado de Saúde e o senhor aqui
descreveu detalhamente a proposta inicial de locação de leitos de UTI, na
sequência a proposta de venda de 200 respiradores, em seguida a contratação do
hospital de campanha e em seguida, na sequência, a contrataçao dos EPIs, todos
esses 4 episódios tendo de alguma forma a influência e interferência do senhor
Leandro Adriano de Barros, o senhor confirma isso? (34:36)
HELTON: Em algum momento ele participou dos 4 processos, é isso que eu
sei né, pode ter sido inclusive de outro processos (34:40)

3.

Ocorre que todas as transcrições acima são difamatórias e dotadas de

animus caluniandi Excelência, evidenciando-se as inverdades que o Querelado asseverou em
relação à pessoa do Querelante, ao atrelá-lo a fatos que jamais perpetrou, acarretando manifesto
prejuízo.
4.

Isso porque, os devaneios do Querelado foram elucidados na própria

investigação, onde se concluiu que a pessoa que o Querelado apontou como sendo o Querelante,
em verdade, se tratava do senhor Leandro Estevo.
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5.

Inclusive, o Senhor André Motta, então Secretário Adjunto à época dos

fatos, hoje atual Secretário de Estado da Saúde, disse na CPI dos respiradores junto à Assembleia
Legislativa que desconhece a pessoa do Querelante e confirma categoricamente que a pessoa
com acesso livre e irrestrito à sede da Defesa Civil era Leandro Estevo e não o Leandro
Barros como o Querelado criminalmente tentou fazer crer.
6.

Tanto é que Leandro Estevo foi ouvido no GAECO, ocasião em que

confirmou sua intenção de vender à SES, não apenas respiradores, como demais equipamentos
para leitos de UTI e que apresentou proposta à Servidora Márcia, sem ninguém o ter avisado que
havia processo de compra em aberto, pois, segundo ele, tinha ciência que a necessidade da SES
era pública, tendo feito contato diretamente com o então Adjunto André Motta, quando este
repassou o contato de Márcia para encaminhamento de propostas.
7.

Até mesmo o próprio Leandro Estevo atesta que foi na sede da Defesa

Civil cinco ou seis vezes para realizar reuniões com André Motta e a Servidora Márcia.
8.

Entrementes, o Querelado afirmou que esta pessoa (Leandro Estevo) se

tratava do Querelante, atribuindo a este fato definido como crime, além de, evidentemente,
ofender sua reputação e decoro.
9.

Assim, ao realizar tais afirmações em seu depoimento, o Querelado

imputou ao Querelante, por dolo inarredável, conduta sabidamente falsa, em tese, capaz de
configurar a prática de supostos delitos, colocando-o como alvo de uma forte operação policial.
10.

Merece igualmente destaque, que devido ao Querelado ter aportado essa

série de fatos falsos, o Querelante além de ter sido atraído para dentro de um CPI, passou a
receber diversos questionamentos vinculados aos fatos caluniosamente disparados pelo
Querelado Helton. Isso é por demais gravoso, posto que o Querelante não guarda qualquer
vinculação com a administração pública, não teve participação, ingerência, poder decisório na
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compra de respiradoras, sendo esta incumbência justamente de Casa Civil, Secretário de Saúde,
e Gerente de Gestão Administrativa.
11.

As ilações e calúnias do Querelado Helton foram tentativa manifesta de

somar eventual atuação do Querelante na compra dos ventiladores pulmonares, e de quem de
fato fora o responsável por orça e pagar os ventiladores, - e certamente, tirar o foco de si.
12.

Diante de tais acusações, a conduta do Querelado se enquadra

perfeitamente nas elementares dos tipos penais de calúnia, difamação e injúria.
13.

Ainda, antes de propor a presente ação penal privada (muito embora prova

manifesta de tipicidade material e formal), o Querelante optou por apresentar interpelação
criminal exigindo que o Querelado respondesse uma série de questionamentos, a luz do art. 144
do CP, sob pena de responder pelas ofensas.
14.

Referido procedimento foi autuado sob o n. 5050949-30.2020.8.24.0023 e

distribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis.
15.

No entanto, o Querelado se evadiu completamente das respostas,

furtando-se a contrapor as indagações efetivadas, além de categoricamente se negar a respondelas, consoante se extrai de sua resposta, in verbis:
“[...]Quanto ao questionário endereçado ao Notificado, é imperioso destacar
que este não possui qualquer obrigação de ficar respondendo perguntas
primárias e sem qualquer sentido. [...]”
“[...]O Notificado não estava na SES para investigar a presença ou não de
Leandro Estevo [...].”
16.

Desta feita, infere-se cristalinamente que o Querelado, em total

desrespeito a legalidade e taxatividade do Art. 144 do CP, recusou a prestar informações,
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tampouco as fez de forma não satisfatória, não restando outra alternativa a não ser responder
pelas ofensas levadas a efeito contra Querelante.
17.

Ainda ousou argumentar que não estava na SES para investigar a presença

de Leandro Estevo. A contrariu sensu, - para investigar Leandro Estevo o Querelado não estava,
mas para fabular a presença do Querelante foi possível.
18.

Ora Excelência, como pôde afirmar categoricamente a presença de

Leandro Barros, se este nunca foi à SES durante toda a pandemia?
19.

Estranhamente, a pessoa que admite ter ido a inúmeras reuniões (Leandro

Estevo), inclusive algumas destas com o Querelado, este afirma não saber de sua presença. Agora,
a pessoa que nunca foi na SES desde o surgimento do coronavírus (Leandro Barros), tampouco
fez qualquer reunião com o Querelado, este teve a audácia de afirmar que o Querelante tinha
acesso livre. Tamanhas inverdades!
20.

Aliás, é notório que o Querelado faltou com verdade quando de seu

depoimento, pelo simples fato de ter se negado a responder o indagado em sede de interpelação
criminal diante dos quesitos vinculativos a Lei Ordinária Penal, especialmente no que tange à
“circulação” do Querelante na SES, pois tem absoluta ciência das consequências jurídicas que
seus mentirosos apontamentos podem lhe trazer.
21.

Desse modo Excelência, não pode prosperar de forma alguma a

impunidade daquele que dispara sem qualquer responsabilidade fatos criminais contra outrem, lhe é propiciado esclarecimentos, e ainda sim, este se arvora acima da Lei, ao ponto de vedar
minimamente qualquer esclarecimento.
22.

Em verdade, Excelência, trata-se de ardilosa manobra do Querelado, com

propósitos obscuros, ventilando fatos quiméricos, que destoam completamente da realidade, com

9

o notório objetivo de, não só denegrir a imagem do Querelante perante às autoridades
investigativas, como induzir às investigações a tomarem rumos prejudiciais ao peticionário, ainda
que para isso necessitasse apresentar ilações às autoridades.
23.

Logo, com imenso sentimento de tristeza e indignação, o Querelante, de

ilibada idoneidade moral, não pode admitir que as falsas afirmações do Querelado junto aos
órgãos de investigação de Santa Catariana saiam impunes, mormente quando maculam, ofendem,
expõem sua imagem perante a sociedade e lhe atribuem fato definido como crime.
24.

Por essas razões, diante da situação vexatória em que foi exposto, não

restou outra alternativa senão oferecer a presente queixa-crime para obter a devida guarida
jurisdicional, com a consequente condenação do Querelado aos delitos previstos nos artigos 138,
139 e 140 do Código de Penal.
II – DO DIREITO
25.

Inicialmente urge ressaltar que a honra é um valor pessoal que corresponde

à posição que o ser humano ocupa entre os seus iguais, sendo considerada, inclusive, direito
inviolável, como prevê a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso X:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
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.
26.

Acerca da honra, empresta entendimento de todo pertinente o ilustre

doutrinador Rogério Grecco, asseverando que “sabemos que a honra é um conceito que se
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constrói durante toda uma vida e que pode, em virtude de apenas uma única acusação leviana,
ruir imediatamente”.
27.

Está claro que a conduta do Querelado buscou vincular o Querelante fatos

ofensivos à sua reputação. Por reputação, haverá de entender-se a honra externa ou objetiva, a
boa-fama e o prestígio de que o cidadão desfruta na comunidade
28.

No caso em apreço, as condutas adotadas pelo Querelado feriram

gravemente a honra do Querelante, mediante afirmação falsa perante o GAECO/SC - Grupo
De Atuação Especial De Combate às Organizações Criminosas De Santa Catarina na “operação
O2”, no dia 08/05/2020.
29.

Como ventilado, além de imputar fato ofensivo à sua reputação, dignidade

e decoro, imputou o Querelado, falsamente, fato definido como crime.
ii.i - Da calúnia
30.

Conforme narrado, a conduta do Querelado, caracterizada pela imputação

de fatos ofensivos à reputação dos Querelantes, subsume-se à norma incriminadora inserta no
artigo 138 do Código Penal:
Calúnia
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido
como crime:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

31.

Acerca da calúnia, leciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
O tipo penal do art. 138 exige a imputação de fato criminoso, o que significa dizer
que ‘no dia tal, às tantas horas, na loja Z, o indivíduo emitiu um cheque sem provisão de
fundos, sendo falso esse fato, configura-se a calúnia. […] 11. Atribuição de fato e não de
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tipo penal incriminador: não basta, para a configuração do crime de calúnia, imputar a
alguém a prática de um ‘homicídio’ ou de um ‘roubo’, por exemplo, sendo necessário que
o agente narre um fato, ou seja, uma situação específica, contendo autor, situação e objeto,
como mencionado na nota anterior […]

32.

No dia 08/05/2020, o Querelado afirmou aos membros do Ministério

Público que o Querelante possuía livre acessos à SES, inclusive, mediante apropriação de cartão
de acesso de exclusivo dos servidores.
33.

Ou seja, o Querelado aponta que o Querelante invadia, ilegal e

clandestinamente, a coisa pública, apontando-lhe falsamente fato definido como crime, haja vista
que tais fatos jamais ocorreram.
34.

Isso porque, como narrado alhures, essa pessoa não se tratava do

Querelante, mas sim Leandro Estevo, derruindo-se, portanto, as falsas afirmativas do Querelado.
35.

Excelência, o próprio Querelado tem ciência das inverdades que proferiu,

tanto é que se furtou em responder as indagações efetivadas no “pedido de explicações
criminais”.
36.

Além disso, suas fantasiosas afirmações fizeram com que o Querelante

fosse, equivocadamente, incluído como alvo de uma operação por fato que jamais praticou.
37.

Diante do exposto, pugna-se pela condenação do Querelado ao delito

previsto no artigo 138 do Código de Penal, já que falsamente atribuiu ao Querelante fato definido
como crime.
ii.ii. – Da difamação
38.

Conforme narrado alhures, a conduta do Querelado, caracterizada pela

imputação de fatos ofensivos à reputação do Querelante, que também se enquadra no tipo da
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norma incriminadora prevista no artigo 139 do Código Penal, que aborda o delito de difamação,
in verbis:
Difamação
Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

39.

Isso porque, ao proferirem diversas insinuações, levando o órgão

Ministerial a conclusões errôneas e infundadas, o Querelado se imbuiu do dolo de dano, do
desiderato de difamar a reputação do Querente às autoridades.
40.

Justamente nessa linha, é a doutrina:
Difamação é a imputação alguém de fato ofensivo a sua reputação. Imputar tem
o sentido de atribuir, acusar de. O fato, ao contrário de calúnia, não precisa ser falso nem
definido como crime.
Reputação é a estima moral, intelectual ou profissional de que alguém goza no
meio em que vive; reputação é um conceito social. A difamação pode, eventualmente, não
atingir essas virtudes ou qualidades que dotam o indivíduo no seu meio social, mas, assim
mesmo, violar aquele respeito social mínimo a que todos têm direito.
Esse, aliás, é um dos fundamentos pelos quais os desonrados também podem ser
sujeito passivo desse crime, e também a ofensa não ser afastada pela notoriedade do fato
imputado.
Difamar consiste em atribuir fato ofensivo à reputação do imputado --acontecimento concreto --- e não conceito ou opinião, por mais gravosos ou aviltantes
que possam ser. (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal”, Vol. 2, 3ª
edição, Saraiva, São Paulo, 2003. P.356)

41.

Assim, a caracterização do delito de difamação requer que exista, por parte

do agente ativo do delito, a imputação de um fato específico que seja apto e repercutir
negativamente sobre a honra objetiva da vítima, que seja realizada com animus diffamandi e que
chegue ao conhecimento de outras pessoas.
42.

É exatamente como ocorre no caso em testilha, vez que o Querelado

propala fatos inexistentes, afirmando que o Querelante invadia, de forma ilícita e clandestina,
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locais de acesso restrito da coisa pública, maculando sua reputação, tanto profissional quanto
pessoal.
43.

Assim agindo, não restam dúvidas que o Querelado incorreu nas sanções

do artigo 139 do Código Penal, pelo que deve ser processado e devidamente punido.
ii.iii. – Da injúria
44.

Além disso, pelo que se depreende da narrativa contida na queixa em

testilha, não se olvida que a conduta do Querelado também transgrediu o delito previsto no artigo
140 do Código Penal, que prevê:
Injúria
Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.
Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.
45.

A injúria, in casu, ocorreu quando o Querelado, ao promover as mais

descabidas insinuações num propósito de relacionar o Querelante a fatos nebulosos, ofendeu seu
decoro e dignidade, colocando em questão sua lisura e integridade.
46.

Nas palavras do doutrinador Cezar Roberto Bitencourt:
Injuriar é ofender a dignidade ou o decoro de alguém. A injúria, que é a
expressão da opinião ou conceito do sujeito ativo, traduz sempre desprezo ou
menoscabo pelo injuriado. É essencialmente uma manifestação de desprezo e de
desrespeito suficientemente idônea para ofender a honra da vítima no seu aspecto
interno. (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 23ª
ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2017, vol. 1, p. 263.)

47.

Nesse teor, o ilustre doutrinador Fernando Capez aduz que “a injúria ao

contrário da difamação, não se consubstancia na imputação de fato concreto, determinado, mais
sim na atribuição de qualidades negativas ou de defeitos” (Curso de Direito Penal – Parte especial,
16ª ed. São Paulo, vol. 2, Saraiva, 2016)
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48.

Ou seja, a mácula à dignidade do Querelante revela-se nitidamente pelas

tendenciosas e inverídicas afirmações à autoridade investigativa, apontando o Querelante como
pessoa capaz de cometer delitos e correlacionando sua pessoa com uma série de fatos
supostamente ímprobos.
49.

Nesse sentido, mister trazer à baila excerto da Jurisprudência Catarinense

a respeito do tema:
Não se pode admitir que, por simples pilhéria ou vindita pessoal,
profissional da informação ataque gratuitamente ou por ouvir dizer a reputação, o
decoro ou a intimidade do cidadão, bem pessoal garantido por princípios
constitucionais. O direito de imprensa deve ser exercido com responsabilidade e
amor incondicional à verdade, para gerar credibilidade e respeito.". (TJSC,
Apelação Criminal n. 2003.006038-3, de Canoinhas, rel. Des. Solon d'Eça Neves,
Primeira Câmara Criminal, j. 17-06-2003).
50.

Por outro lado, o requisito de que a imputação chegue ao conhecimento

de outra pessoa que não o ofendido prescinde de comprovação no presente caso, por ter sido a
ofensa à reputação do Querelante propagada ao GAECO/SC, onde há o acesso por inúmeros
servidores que compõem o quadro de investigação.
51.

Assim, ao expor fatos inverídicos, que cabalmente afrontam a dignidade e

o decorro do Querelante, incorre o Querelado nas sanções dos artigos 140 do Código Penal, de
modo que sua condenação é medida que se impõe.
III – DO PEDIDO
REQUER, diante de todo o exposto:
a) O recebimento da presente queixa-crime, julgando-a, ao final, totalmente
procedente, para CONDENAR o Querelado pela prática dos delitos de calúnia, difamação e
injúria, previstos nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal;
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b) A citação do Querelado, para, querendo, responda aos termos da presente ação
penal privada;
c) A intimação do ilustre membro no Ministério Público;
d) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, a
documental ora acostada e a oitiva da testemunha ao final arroladas,
e) A juntada dos vídeos dos depoimentos do querelado e de outras testemunhas
nomeadas na vestibular prestados perante o GAECO, bem como do pedido de explicações
criminal.
f) Por fim, requer sejam certificados os antecedentes criminais do Querelado e
emitidas as respectivas certidões cartorárias de praxe.
Pede deferimento
Florianópolis/SC, 12 de outubro de 2020.

EDUARDO HERCULANO SOUZA
OAB/SC 44.648

HÉLIO RUBENS BRASIL
OAB/SC 13.041

LEANDRO ADRIANO BARROS
De acordo
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