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AO JUÍZO DE DIREITO DA __ VARA DA COMARCA DE SANTA INÊS – 

MARANHÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUÍS FELIPE OLIVEIRA DE CARVALHO, brasileiro, 

casado, Prefeito do Município de Santa Inês, portador do CPF n.º 033.333.953-

39, com endereço profissional na Av. Luiz Muniz, 1005 

Centro, Santa Inês/MA, CEP 65300-115, por sua advogada abaixo assinada 

(procuração em anexo), vem, na forma da legislação pertinente, apresentar 

 

Queixa Crime 
 

em face de MARIA ALVES DE SOUSA, brasileira, casada, vereadora, 

portadora do CPF n.º 549.917.813-53 e RG n.º 444881720123 SESP/MA, com de 

endereço profissional no Palácio Edmilson Gonçalves sito à Avenida Luiz 

Muniz, 1055, Centro, Santa Inês/MA, CEP 65300-115, e-mail 

mariaalves@cmsantaines.ma.gov.br, o que faz pelos fundamentos de fato e 

direito a seguir expostos. 
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OS FATOS 

 

Como é de conhecimento público, o Querelante é o atual 

prefeito da cidade de Santa Inês. Trata-se de pessoa pública, com notória 

carreira na política, já tendo ocupado cargo anteriormente o cargo de 

Deputado Estadual. 

 

Nos últimos tempos, uma série de mentiras, aleivosias, 

calúnias e uma gama de inverdades têm sido propagadas pela Querelada, 

vereadora Maria Alves (PP), notadamente, quanto a suposta negativa do 

Representante de conceder do abono salarial para os profissionais da rede 

pública municipal de ensino em razão das sobras de recursos do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB. 

 

 
 

Ocorre que, na primeira semana do mês de Janeiro de 2022, 

tem sido compartilhado reiteradamente nas redes sociais e nos grupos de 

WhatsApp da cidade de Santa Inês/MA um áudio de autoria da Querelada, 

com gravíssimas acusações e sem qualquer indício mínimo de prova, em que 

a vereadora acusa o atual prefeito de desviar os recursos do FUNDEB para 

uma folha de pagamento paralela. 

 

Segue abaixo a transcrição do áudio:  
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O problema é que ele [Felipe] tem que pagar muita gente que ele 

comprou. Tem muito salário por fora, entendeu!? Tem muito salário 

por fora e todo mundo de Santa Inês sabe e participam, faz vista grossa 

porque tão participando dos esquemas e ele tem que pagar e de algum 

lugar o dinheiro tem que sair, não é, minha gente!? Agora vamos 

raciocinar sobre isso aí que eu falei pra vocês. Boa tarde, vou tomar um 

banho e descansar.  

 

As afirmações feitas pela parlamentar, além de mentirosas, 

são juridicamente impossíveis, uma vez que as regras definidas em 

dispositivos constitucionais (EC n.º 108/2020), bem como as estabelecidas pelo 

Decreto n.º 7507/2011 e na Lei n.º 14.113/2020 disciplinam que a 

implementação e movimentação dos recursos vinculados ao novo FUNDEB 

são distribuídos de forma automática (sem necessidade de autorização ou 

convênios para esse fim) e periódica, mediante crédito na conta específica de 

cada governo municipal, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. 

Logo, não merece prosperar qualquer a alegação de existência de folha de 

pagamento paralela de funcionários. 

 

Não obstante, é fato público e notório que o Município de 

Santa Inês atingiu o percentual mínimo de 70% (setenta por cento) do repasse 

dos recursos do FUNDEB para o pagamento de salários aos profissionais da 

educação, razão pela qual não merece prosperar a alegação de que o gestor 

signatário “se nega” a realizar o rateio das sobras do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB. Não se trata de decisão discricionária, mas de 

imposição legal.  

 

É evidente que a narrativa fantasiosa, abusiva e criminosa da 

parlamentar é um ato de desespero que busca induzir a erro a população do 

Município de Santa Inês, vez que a Querelada insiste em associar a minha 

imagem a fatos que não condizem com a verdade através de ataques 

infundados e sem qualquer compromisso com o interesse público. 

 

O Querelante não aceitará ser ameaçado, intimidado, 

perseguido ou chantageado por quem quer que seja. Tal conduta não passa 

de uma tentativa espúria de querer atingir sua reputação, familiares, 
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administrados, amigos e gestão à frente do Município. Embora respeite a 

oposição e imprensa livre, mas não é possível tolerar fakes news, por não serem 

expedientes compatíveis com democracias saudáveis.  

 

Ante o cenário identificado, certamente era de se esperar 

especial cautela da parlamentar Querelada ao conteúdo divulgado. Porém, 

em oposição aos protocolos éticos e deveres atinentes ao cargo exercido, 

restou evidente que a Querelada praticou abuso de suas prerrogativas 

asseguradas como a membro da Câmara Municipal, bem como os crimes de 

calúnia, difamação e injúria. 

 

Com efeito, é notório que o fato de o Querelante está fazendo 

uma gestão marcada pela apresentação de trabalho de verdade, concretização 

das propostas de campanha incomoda sobremaneira seus opositores, os quais 

não possuem qualquer compromisso com a verdade. 

 

Destaca-se que o áudio chegou ao conhecimento do 

Querelante com o aviso de mensagem “encaminhada com frequência”, o que 

denota que o conteúdo já atingiu público de centenas (quiça milhares!) de 

pessoas, tendo em vista a sua rápida pulverização em grupos de WhatsApp.  

 

 
 

Dessa forma, ante a contaminação dos mais variados meios de 

comunicação, dentre eles, o virtual, com conteúdo inverídico e difamatório 

em relação à pessoa do Querelante, com intenção de torná-lo passível de 

descrédito na opinião pública, é que se busca amparo do Poder Judiciário. 

 

O DIREITO 

 

Como se observa do teor do acervo probatório acostado, as 

imputações feitas ao Querelante ferem sua honra objetiva, porquanto lhes são 
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feitas referências degradantes e desmoralizantes, bem como causam alarde na 

população através da veiculação de fake news.  

 

As definições trazidas no Código Penal a respeito dos crimes 

contra a honra, notadamente dos crimes de difamação e calúnia (arts. 138 e 

139, CP1), atribui-se fato i) definido como crime; e/ou ii) vexatório ou 

flagrantemente inverídico em relação a pessoa, ferindo-lhe a honra objetiva.  

 

A conduta penal da Querelada também incorre no previsto no 

art. 140 do CP2 (injúria) em razão de, além da ofensa à honra objetiva, que se 

deu por meio do delito de difamação, ter a conduta ocasionado lesão à honra 

subjetiva do Querelante. 

  

A honra objetiva e subjetiva também representa parcela do 

direito fundamental da pessoa natural, inclusive da pessoa jurídica, 

amparada constitucionalmente (art. 5°, X, da CRFB/88), não podendo ser 

olvidada ou preterida em face do direito à liberdade de expressão. 

 

Ora, muito embora a Constituição assegure o direito à 

liberdade de expressão, não autoriza a utilização escusa de informações falsas 

revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a 

honorabilidade do Querelante, bem como criam estados mentais e afetam o 

emocional da população. 

 

Sobre o tema, cita-se a ADPF 572, apresentada pela Rede 

Sustentabilidade no começo de 2019, pedindo a interrupção do Inquérito das 

Fake News. Trechos do acórdão, de lavra do Ministro Edson Fachin, aclaram 

que os direitos à liberdade de manifestação e expressão devem ser exercidos 

com responsabilidade, ex vi: 

 

 
1 Calúnia 

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: 

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

Difamação 

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

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
2 Injúria 

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

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
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Agora, liberdade de expressão não se confunde com ameaça, 

coação e atentado. A Constituição consagra o binômio 

liberdade com responsabilidade. A Constituição não permite, 

de maneira irresponsável, a efetivação de abuso no exercício de 

direito constitucionalmente consagrado. A Constituição não 

permite que criminosos se escondam, sob o manto da liberdade 

de expressão, utilizando esse direito como verdadeiro escudo 

protetivo para a prática de discursos de ódio e 

antidemocráticos, de ameaças e agressões e para a prática de 

infrações penais e de toda sorte de atividades ilícitas. Não é isso 

que a Constituição consagra. Liberdade de expressão não é 

liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade 

de destruição da democracia, das instituições e da honra alheia.  

(...) 

 Por isso mesmo é que discursos de ódio, discursos de 

destruição do Estado Democrático, falas de incitação a crime 

são contrários ao Direito, são contrários aos valores de 

humanidade, da dignidade humana, da pluralidade 

democrática, e não é uma ou outra pessoa, um ou outro juiz que 

não suporta, é o sistema constitucional que não a permite, que 

não a tem como aceitável. 

(...) 

Evidenciou-se, no curso deste julgamento, tal como enfatizado 

pelo eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, que a 

investigação penal resultante da Portaria ora impugnada não 

objetivou cercear nem frustrar a livre expressão de ideias e o 

legítimo exercício do direito de crítica, tendo por finalidade – 

além de identificar os responsáveis pela pretendida 

desestabilização da ordem institucional e pelo financiamento 

dessa verdadeira máquina criminosa de “fake news” – apurar a 

autoria daqueles perpetradores de ofensas e agressões contra a 

honra, a integridade física ou a própria vida tanto dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal quanto de seus 

familiares, entre outras gravíssimas infrações penais cometidas 

contra o Poder Judiciário. 

(grifou-se) 
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No caso em espeque, a divulgação de informações que tentem 

macular a imagem do Querelante, imputando-lhe falsamente crime e 

atribuindo-lhe característica negativa, ou criando narrativa inverídica ou 

desmoralizante, configuram-se exatamente os crimes de calúnia, difamação e 

injúria, presentes os elementares da conduta. 

 

Neste cenário, a postura da Querelada revela total desapego 

às normas legais e absoluta confiança na impunidade. 

 

Entrementes, é imperioso chamar à atenção para o meio 

utilizado pela Querelada para perpetuar sua conduta que constitui uma 

majorante de pena para os referidos crimes, uma vez que o áudio viralizou 

nas redes sociais e em vários grupos de WhatsApp, atingindo um número 

indeterminado de pessoas, razão pela qual deve incidir o art. 141, III c/c § 2º, 

CP3.  

 

  Repise-se que o Querelante reconhece o direito à liberdade 

de expressão, que inclui a divulgação de opiniões políticas e críticas. 

Entretanto, o que se pretende coibir é tão somente a manipulação de 

informações, com o objetivo de criar situações que não correspondem com a 

realidade e ainda ofendem e prejudicam imensuravelmente a sua imagem e 

honra. 

 

 

DO PEDIDO 

 

DO EXPOSTO, requer o recebimento da presente QUEIXA 

CRIME  para:  

 

a) designar data para o interrogatório da Querelada, devendo 

ser citada, para, caso queira, apresentar defesa;  

 
3 Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes 

é cometido: 

(...) 

III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação 

ou da injúria. 

§ 2º Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede 

mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena.  
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b) intimar o representante do órgão ministerial, na qualidade 

de fiscal da lei, para que acompanhe a presente ação penal privada e, 

querendo, adite-a conforme art. 45 CPP; 

c) condenar a Querelada nas penas previstas nos arts. 138, 139 

e 140 do Código Penal, aumentadas de um terço, por força do art. 141, III, do 

Código Penal; e  

d) condenar ainda em a sucumbência de caráter privado, 

notadamente custas processuais suportadas e adiantadas pelo Querelante 

(art. 804, CPP) e honorários advocatícios. 

 

Pugna ainda por todos os meios em direito admitidos para 

provar o alegado, especialmente exibição de documentos, depoimento 

pessoal e oitiva de testemunhas. 

 

No mais, requer que todas as intimações/notificações sejam 

formalizadas, exclusivamente, em nome de MARIANA COSTA HELUY 

(OAB/MA N.º 14.912), sob pena de nulidade4. 

 

 

São Luís, 11 de janeiro de 2022. 

 

 

p.p. Mariana Costa Heluy 

OAB/MA 14.912 

 
4 Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela 

publicação dos atos no órgão oficial. § 5º Constando dos autos pedido expresso para que as 

comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu 

desatendimento implicará nulidade. (CPC/2015) 
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Procuração Ad Judicia 

 

OUTORGANTE: LUÍS FELIPE OLIVEIRA DE CARVALHO, brasileiro, casado, Prefeito do 
Município de Santa Inês, inscrito no CPF n.º 033.333.953-39, residente e domiciliado à Rua da 
Raposa, n.º 398, Centro, Santa Inês/MA, CEP 65300-000, abaixo assinado. 

 
OUTORGADA: MARIANA COSTA HELUY, advogada, solteira, OAB/MA n.º 14.912, sócia da 
MARIANA HELUY - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, OAB/MA nº 1353, com 
endereço à Avenida dos Holandeses, 6916, Ed. Marcus Barbosa Intelligent Office, Salas 618/621, 
Calhau, São Luís/MA, CEP 65071-380. 
 
PODERES: Pelo presente instrumento de procuração, o(a)(s) outorgante(s) acima nomeia(m) e 
constitui(em) seu(s) bastante(s) procurador(es) o(s) advogado(a)(s) aqui outorgado(s), a quem 
confere(m) amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula "AD-JUDICIA" e "ET EXTRA", 
incluindo representação judicia e extrajudicial, podendo, para tanto, em qualquer instância ou 
tribunal, usar de todos os meios e recursos em direito admitidos, podendo assinar o que necessário 
for em Juízo ou perante autoridade ministerial ou policial, juntar documentos, arrolar testemunhas, 
inquiri-las, levantar suspeição de quem for, acordar, desistir e transigir, podendo ainda 
substabelecer esta em outrem, com ou sem reserva de poderes, permitindo-lhe a realização de 
todos os atos necessários ao fiel e cabal desempenho deste mandato, dando tudo por bom, firme e 
valioso, e, especificamente neste ato, conceder os poderes especiais para apresentar notitia 
criminis ou promover ação penal privada especial (Queixa Crime) em face MARIA ALVES DE 
SOUSA, brasileira, casada, vereadora, portadora do CPF n.º 549.917.813-53 e RG n.º 444881720123 
SESP/MA, com de endereço profissional no Palácio Edmilson Gonçalves sito à Avenida Luiz 
Muniz, 1055, Centro, Santa Inês/MA, CEP 65208-000, e-mail mariaalves@cmsantaines.ma.gov.br, 
pelos crimes de injúria, calúnia e difamação em razão das declarações feitas contra o Outorgante 
em redes sociais (Instagram, Facebook e WhatsApp) de desviar os recursos do FUNDEB para 
uma folha de pagamento paralela – todos delitos previstos nos artigos 138 a 140 do Código Penal 
Brasileiro, em concurso de crimes e na forma majorada. Além desses, outorgam-se os poderes 
especiais para confessar, reconhecer a procedência do pedido transigir, desistir, renunciar ao 
direito sobre o qual se funda a ação”, receber, dar quitação, firmar compromisso e substabelecer.  
 

São Luís, 9 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

LUÍS FELIPE OLIVEIRA DE CARVALHO  
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E-mail: vara4_sines@tjma.jus.br - Telefone: (98) 3653-5532
 

 
 
PROCESSO 0800063-96.2022.8.10.0056
 
 
 

DESPACHO
 
 
 
 
 

Intime-se o representante do Ministério Público para emissão de parecer, manifestando-se
quanto a eventual competência desta unidade jurisdicional, no prazo de 05 (cinco) dias.
 

 
 

Santa Inês, datado e assinado eletronicamente. 
 

 
 
 
 
 

   RAPHAEL LEITE GUEDES
 

JUIZ DE DIREITO TITULAR
 

 4ª VARA DA COMARCA DE SANTA INÊS
 

Num. 58932431 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: RAPHAEL LEITE GUEDES - 12/01/2022 11:24:49
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22011211244921500000055197347
Número do documento: 22011211244921500000055197347



 

 
 
 

PODER JUDICIÁRIO
 

4ª VARA DA COMARCA DE SANTA INÊS
 

Rua do Bambu, nº 689, Centro, Santa Inês - CEP: 65.300-000.
 

E-mail: vara4_sines@tjma.jus.br - Telefone: (98) 3653-5532
 

 
 
PROCESSO 0800063-96.2022.8.10.0056
 
 
 

DESPACHO
 
 
 
 
 

Intime-se o representante do Ministério Público para emissão de parecer, manifestando-se
quanto a eventual competência desta unidade jurisdicional, no prazo de 05 (cinco) dias.
 

 
 

Santa Inês, datado e assinado eletronicamente. 
 

 
 
 
 
 

   RAPHAEL LEITE GUEDES
 

JUIZ DE DIREITO TITULAR
 

 4ª VARA DA COMARCA DE SANTA INÊS
 

Num. 58932464 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: RAPHAEL LEITE GUEDES - 12/01/2022 11:24:49
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22011211244921500000055197347
Número do documento: 22011211244921500000055197347



 

Processo: 0800063-96.2022.8.10.0056
 
Manifestação Ministerial
 
 
 
 
 
              
 

MM. JUIZ,
 

 
 

Trata-se de queixa crime oferecida pelos advogados de Luís Felipe Oliveira de Carvalho, em face de

Maria Alves de Sousa, por suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 138, 140 e 141, inciso III e § 2º, todos do CP.
 

 
 

Narra a inicial que “nos últimos tempos, uma série de mentiras, aleivosias, calúnias e uma gama de

inverdades têm sido propagadas pela Querelada, vereadora Maria Alves (PP), notadamente, quanto a suposta negativa

do Representante de conceder do abono salarial para os profissionais da rede pública municipal de ensino em razão das

sobras de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB”.
 

 
 

Para mais, aponta ainda para um suposto compartilhamento reiterado nas redes sociais e grupos do

aplicativo de mensagens WhatsApp, de um áudio hipoteticamente de autoria de Maria Alves de Sousa, no qual é dito

que:
 

 
 

O problema é que ele tem que pagar muita gente que ele comprou. Tem muito salário
por fora, entendeu!? Tem muito salário por fora e todo mundo de Santa Inês sabe e
participam, faz vista grossa porque tão participando dos esquemas e ele tem que pagar
e de algum lugar o dinheiro tem que sair, não é, minha gente!? Agora vamos raciocinar
sobre isso aí que eu falei pra vocês. Boa tarde, vou tomar um banho e descansar.
 

 
 

Assim, o querelante afirma que a conduta supostamente perpetrada pela querelada está tipificada

nos artigos já citados do Código Penal, atingindo diretamente sua honra, motivo pelo qual foi protocolada a presente

queixa crime.
 

 
 

Foi juntado print (arquivo de imagem) de um áudio no aplicativo WhatsApp, no qual se pode ver que

ele é encaminhado com frequência, havendo logo abaixo uma mensagem que atribui o referido áudio à querelada. Há

ainda um arquivo de áudio, onde se pode ouvir a mensagem transcrita alhures.
 

 
 

Por fim, há o print de uma publicação supostamente feita pela querelada em sua rede social 

Facebook, na qual ela afirma:
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Não deixaram ele Aumentar o salário dele, agora beijinho no Ombro professores, que
abono nada, agora o prefeito se vingou. Quem disse que o salário dele Não teria
aumento?? Antes tarde do que nunca, SENDO QUE O PROJETO PARTIU DELE.
PREFEITO!!! (sic)
 

 
 

É o relatório. Passa-se a opinar.
 

 
 

De pronto, não se constatou a ocorrência de nenhum crime contra a honra nos autos, tendo em vista

que nenhuma prova do alegado foi apresentada, conforme abaixo exposto.
 

 
 

Inicialmente, quanto aos prints juntados aos autos, nenhum deles aponta a prática de nenhum crime,

sendo que, enquanto a publicação na rede social Facebook não atribui qualquer crime ao querelante, também não o

ofende de qualquer forma, motivo pelo qual não há que se falar em calúnia ou injúria.
 

 
 

No que diz respeito a difamação, verifica-se no mesmo print, que a publicação possui apenas 33

(trinta e três) visualizações e um único comentário, não sendo esse número significante diante da população total de

Santa Inês, a qual foi determinada como sendo de 89.489 (oitenta e nove mil, quatrocentas e oitenta e nove) pessoas,

segundo o censo de 2020 do IBGE, motivo pelo qual a referida publicação teria alcançado apenas 0,036% da população

desta cidade.
 

 
 

De outra banda, no que tange ao áudio supostamente difundido em diversos grupos de Whatsapp,

não há que se falar em ocorrência de qualquer crime, primeiro porque da transcrição do referido áudio, em momento

nenhum é citado o nome do querelante, tampouco é demonstrado na inicial em que contexto aquele áudio foi

originalmente gravado, ao passo que não existe nenhuma prova de que tenha sido a querelada que o gravou, posto que

não foi juntado print da conversa original, do número que encaminhou ou enviou originalmente o áudio, nem mesmo

restou quantificado o número de seu compartilhamento.
 

 
 

Se não bastasse, da análise do áudio transcrito, não há nenhuma menção à origem do dinheiro

empregado para "comprar pessoal", não havendo qualquer relação feita com contas públicas, não há ainda qualquer

identificação de quem seriam essas pessoas ou de qual esquema estariam participando, motivo pelo qual não está

configurada a prática de nenhum crime contra a honra.
 

 
 

Ad argumentandum tantum, é pacífico na jurisprudência que o ato de fazer críticas ao homem

político e aos atos da administração pública deve ser visto como liberdade de expressão e pensamento, mesmo quando

a crítica é ácida. Nesse sentido:
 

 
 

Recurso eleitoral. Representação. Eleições 2012. Propaganda transmitida em televisão.
Alegação de difamação, ridicularização e calunia. Não configuração. Opinião negativa.
Limite do debate político. Desavença entre homens públicos devem ser informadas.
Provas suficientes nos autos. Críticas a homem público. Não configuração de ofensa
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pessoal. Precedente. Liberdade do eleitor de receber informações através da
propaganda eleitoral. Provimento do recurso. Faz parte do debate democrático a
opinião negativa acerca de gestão administrativa passada e a crítica ácida ao homem
público e, com efeito, não há que se falar nesses casos de ofensa pessoal. Precedente
do TSE. O ato de fazer críticas é inerente à liberdade de pensamento e manifestação,
além de que a questão reporta-se, igualmente, à liberdade do eleitor em receber
informações para que ele próprio proceda ao julgamento de administrações públicas
pretéritas que lhe aprouver. A Justiça Eleitoral não pode se colocar na posição que é
própria do eleitor e fazer às vezes de censora. O debate de ideias é essencial e o tempo
regular dado a cada candidato é suficiente para que ele refute opiniões de que
discorda. Recurso conhecimento e provido (TRE-PA - R-Rp nº 8923 PA. Relatora: Eva
Do Amaral Coelho, Julgado em 05/10/2012). Grifei
 
 
 
Ementa - recurso criminal. Eleições 2012. Injúria. Crítica ácida ao homem público.
Atipicidade. Difamação. Ofensa à honra objetiva não caracterizada. Recurso conhecido
e provido. A crítica ácida, cáustica, ferina, irônica ou mesmo sarcástica revela-se lícita
quando dirigida ao homem público em razão de sua atuação frente à res pública. "... 
Afirmações e apreciações desairosas, que, na vida privada, poderiam ofender a honra
objetiva e subjetiva das pessoas, chegando até mesmo a caracterizar crime, perdem
esse matiz quando empregadas no debate político-eleitoral. Assim, não são de se
estranhar assertivas apimentadas, críticas contundentes, denúncias constrangedoras,
cobranças e questionamentos agudos...". (José Jairo Gomes, in Direito Eleitoral, 7ª
edição, p. 391/392). 3. Recurso conhecido e provido (TRE-PR - RO: 8073 PR. Relator:
Jean Carlo Leeck. Julgado em 01/04/2014). Grifei
 
 
 
Responsabilidade civil. Danos morais. Licitação para a escolha de jornal para
publicações oficiais da câmara de vereadores. Reportagem de periódico concorrente
denunciando que as publicações não obedecem as regras do edital. Pleito indenizatório
formulado pela câmara e pelos integrantes da mesa diretora. Inexistência de ofensa ou
ataque à honra pessoal improcedência. Honorários advocatícios fixados em favor do
procurador do réu revel que interveio no processo. Possibilidade. No exercício de suas
atividades, os agentes públicos e políticos devem ser permeáveis às críticas, mesmo
ácidas, e às sindicâncias que a imprensa pode e deve empreender, não havendo lugar
para reações de hipersensibilidade, notadamente quando não se verificam ataques
levianos à honra pessoal. Este é o preço da democracia e o ônus que os homens
públicos devem saber encarar e suportar. Na hipótese em que o revel constituir
procurador, intervir no feito e for vencedor da ação, são devidos, por força do princípio
da causalidade, honorários advocatícios (TJ-SC – AC nº 839622 SC 2010.083962-2.
Relator: Newton Janke. Julgado em 15/12/2011. Segunda Câmara de Direito Público).
Grifei
 

 
 

Assim, conforme visto acima, tanto nas esferas eleitoral, criminal e cível, o homem público,

entendido nesse contexto como o político, mais especificamente o noticiante, deve estar mais permeável às críticas

sociais voltadas à sua atuação, não significando que elas sejam realizadas com o objetivo de ferir a sua honra pessoal,

mas tão somente de garantir a lisura de sua gestão, tratando-se de manifestação livre do pensamento e direito de

expressão.
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Diante do exposto, opina o MP que este Juízo rejeite a presente queixa crime, por ausência de

qualquer prova da materialidade dos delitos imputados à querelada.
 
 
 

Santa Inês-MA, 14/01/2022.
 

 
 

Promotor de Justiça Moisés Caldeira Brant
 

Titular da 4ª Promotoria de Justiça de Santa Inês
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EM ANEXO.
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Plus Ultra 

(98) 3012-3813 mcheluy@gmail.com 

Av. dos Holandeses, 6916, salas 618/621, Ed. Marcus Barbosa Intelligent Office, Calhau, CEP: 65071-380 

 

AO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SANTA INÊS – 

MARANHÃO 

 

 

Processo n.º 0800063-96.2022.8.10.0056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUÍS FELIPE OLIVEIRA DE CARVALHO, já 

devidamente qualificado nos autos do processo epigrafado que move em face 

de MARIA ALVES DE SOUSA, vem, mui respeitosamente, à presença de V. 

Exa., expor e requerer o seguinte:  

 

Cuida-se de queixa crime oferecida por LUÍS FELIPE 

OLIVEIRA DE CARVALHO em face de MARIA ALVES DE SOUSA, por 

suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 138, 140 e 141, inciso III e § 2º, 

todos do CP.  

 

Em 12 de janeiro de 2022, foi proferido o seguinte despacho:  

 
DESPACHO 

 

Intime-se o representante do Ministério Público para emissão 

de parecer, manifestando-se quanto a eventual competência 

desta unidade jurisdicional, no prazo de 05 (cinco) dias.  

(Destacou-se) 

 

Ocorre que, em 14 de janeiro de 2022, diferente do que foi 

solicitado pelo magistrado, o parecer ministerial manifestou-se quanto ao 

mérito da queixa crime.  
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Os apontamentos não merecem serem acatados. Primeiro, 

porque o órgão ministerial não teceu uma linha sequer acerca da competência 

jurisdicional. 

 

Como é cediço, os Juizados Especiais Criminais, por 

disposição constitucional (art. 98, inc. I) e infraconstitucional (art. 60, da Lei 

n.º 9.099/95), somente têm competência para julgar as infrações consideradas 

de menor potencial ofensivo, que consistem em contravenções penais e crimes 

cuja pena máxima não exceda 02 (dois) anos, conforme dicção do art. 61 da 

referida lei. 

 

No caso de concurso de crimes, a pena considerada para fins 

de fixação da competência do Juizado Especial Criminal será o resultado da 

soma, se concurso material, e o acréscimo da exasperação, na hipótese de 

concurso formal ou crime continuado, das penas máximas cominadas aos 

delitos. Se desse somatório resultar um apenamento superior a 02 (dois) anos, 

fica afastada a competência do Juizado Especial.  

 

Esse é o entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal 

(STF – HC 80.811/PR, 1ª T., Rel. Min. Moreira Alves, j. 08/05/2001), além de 

orientação dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:  

  
“Na hipótese de apuração de delitos de menor potencial 

ofensivo, deve-se considerar a soma das penas máximas em 

abstrato em concurso material, ou, ainda, a devida exasperação, 

no caso de crime continuado ou de concurso formal, e ao se 

verificar que o resultado da adição é superior a dois anos, 

afasta-se a competência do Juizado Especial 

Criminal.” (Jurisprudência em Teses, ed. 96)  

  

No mesmo sentido, os demais tribunais pátrios: 

 
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 

DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CONCURSO 

DE CRIMES. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. CASSAÇÃO DA 

SENTENÇA. RELATÓRIO. AUSÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 381 , II E II DO CPP . NULIDADE. ARTIGO 564 , IV , 

DO CPP . 1. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, 

em concurso material, formal ou em continuidade delitiva, 

quando a pena máxima, considerando a soma das penas e suas 

exasperações, ultrapassar o limite de 2 anos - parâmetro para 

fixação da competência dos Juizados Especiais Criminais -, a 
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competência passa a ser da Justiça comum. Precedente do STJ . 

2. No caso, não se vislumbra nulidade pela tramitação do 

processo pelo rito sumário, pois não identificado qualquer 

prejuízo ao réu, que pode produzir todas as provas que 

entendeu necessárias, além de o processo ter sido conduzido 

por juiz com competência plena - Juizado Especial Criminal e 

Jurisdição Comum. 3. De acordo com o artigo 381 do Código de 

Processo Penal , o relatório constitui requisito intrínseco da 

sentença, demonstrativo de que o magistrado 

(TJ-DF - 00089139120178070005 DF. Relator: J.J. COSTA 

CARVALHO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 

14/05/2020. Data de publicação: 28/05/2020) 

* * * 

DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CONCURSO 

DE CRIMES. COMPETÊNCIA. 1- Em concurso formal, 

quando a pena máxima, considerando a exasperação 

decorrente do art. 70 do Código Penal , ultrapassar o limite de 

02 anos, que é determinante à competência dos Juizados 

Especiais Criminais, a competência passa a ser da Justiça 

comum. Em caso de sentença proferida por juiz com 

competência plena, tem-se caso de declinação da competência 

para o E. TJRS; em caso de sentença proferida por juiz 

absolutamente incompetente, tem-se caso de anulação dos atos 

decisórios, com remessa dos autos à Justiça Comum. 2- Não 

fosse por isso, a contar da audiência preliminar da fl. 57, o feito 

passou a ser processado pelo rito sumário perante a 2ª Vara 

Criminal, sendo competente para a revisão do julgado o 

Tribunal de Justiça por força do princípio da perpetuatio 

jurisdictionis e da hierarquia funcional. COMPETÊNCIA 

DECLINADA AO TJRS. (Recurso Crime Nº 71007847783 , 

Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis 

Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em 20/08/2018). 

(grifou-se) 

 

Não obstante, concessa venia, o membro do Ministério Público 

opinou a respeito do mérito per si da queixa crime em momento inapropriado, 

eis que sequer ocorreu a audiência de conciliação1.  

 

Por força do artigo 41 do CPP, a peça acusatória inicial da 

queixa crime deverá conter: a) exposição do fato criminoso com todas as suas 

circunstâncias; b) qualificação do acusado; e c) classificação do crime; e, caso 

necessário, d) rol de testemunhas. Estando atendidos os requisitos, mister seja 

dado prosseguimento ao feito. 

 
1 Art. 520.  Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se 

reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as, separadamente, sem a presença dos 

seus advogados, não se lavrando termo. 
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DO EXPOSTO, tendo em vista tratar-se de concurso formal de 

crimes e considerando que a exasperação incidente na pena máxima mais 

grave aplicada aos delitos extrapola o limite dos juizados especiais, deve ser 

mantida competência jurisdicional desta unidade jurisdicional.  

 

Na oportunidade, apresenta-se emenda à queixa crime para 

apresentar o rol de testemunhas:  

 

- FAGNER NASCIMENTO, brasileiro, Secretário de 

Educação do Município de Santa Inês, podendo ser localizado na Secretaria 

de Educação Municipal (Av. Luiz Muniz, 1005, Centro, Santa Inês/MA); e  

 

- VAGNER SILVA, brasileiro, Assessor Especial de 

Articulação Política, podendo ser localizado na Av. Luiz Muniz, 1005, Centro, 

Santa Inês/MA. 
    

P. Deferimento. 

São Luís, 17 de janeiro de 2022. 

 

 

p.p. Mariana Costa Heluy 

OAB/MA 14.912 
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PODER JUDICIÁRIO
 

4ª VARA DA COMARCA DE SANTA INÊS
 

Rua do Bambu, nº 689, Centro, Santa Inês - CEP: 65.300-000.
 

E-mail: vara4_sines@tjma.jus.br - Telefone: (98) 3653-5532
 

 
 
PROCESSO 0800063-96.2022.8.10.0056
 
 
 

D E C I S Ã O
 
 
 

Trata-se de queixa crime oferecida pelos advogados de Luís Felipe

Oliveira de Carvalho, em face de Maria Alves de Sousa, por suposta prática dos

crimes tipificados nos arts. 138, 140 e 141, inciso III e § 2º, todos do CP.
 

Ouvido o Ministério Público, este se manifestou pela rejeição da queixa

crime.
 

É breve o relatório.
 

Decido. 
 

Inicialmente, em que pese a ausência de manifestação do Ministério

Público, entendo que assiste razão ao querelante, quanto a competência deste

órgão jurisdicional.
 

No caso de concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação

da competência do Juizado Especial Criminal será o resultado da soma, se

concurso material, e o acréscimo da exasperação, na hipótese de concurso formal

ou crime continuado, das penas máximas cominadas aos delitos. Se desse

somatório resultar um apenamento superior a 02 (dois) anos, fica afastada a

competência do Juizado Especial.
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Esse é o entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal (STF – HC

80.811/PR, 1ª T., Rel. Min. Moreira Alves, j. 08/05/2001), além de orientação

dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
 

“Na hipótese de apuração de delitos de menor potencial ofensivo, deve-se

considerar a soma das penas máximas em abstrato em concurso material,

ou, ainda, a devida exasperação, no caso de crime continuado ou de

concurso formal, e ao se verificar que o resultado da adição é superior a

dois anos, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal.”

(Jurisprudência em Teses, ed. 96)
 

Em continuidade, passo a análise da legitimidade, eis que tratando-se de

suposto crime contra a honra de funcionário público, prevê o texto legal tratar-se de

ação penal pública condicionada a representação, contudo, o entendimento

jurisprudência diz que “É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa,

e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação

penal por crime contra a honra de servidor em razão do exercício de suas funções”

(Súmula nº 714 do STF).
 

Passo a análise da queixa, como forma de exercer um juízo mínimo de

procedibilidade, garantindo uma gestão eficiente dos recursos públicos evitando o

prolongamento de procedimentos que não preencham os requisitos mínimos para a

instauração da ação penal.
 

Dispõe o Código de Processo Penal em seu artigo nº 41, que a denúncia

ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias,

a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a

classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
 

O Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, entre outras, as seguintes

teses jurisprudenciais com relação a crimes contra a honra:
 

Tese nº 01
 

Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração

mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo

específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.
 

Tese nº 04
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O crime de calúnia não se contenta com afirmações genéricas e de cunho

abstrato, devendo a inicial acusatória conter a descrição de fato

específico, marcado no tempo, que teria sido falsamente praticado pela

pretensa vítima. 
 

Conforme muito bem apontado pelo Ministério Público, quanto aos prints 

juntados aos autos, nenhum deles apontou a prática de nenhum crime, sendo que,

enquanto a publicação na rede social Facebook não atribui qualquer crime ao

querelante, também não o ofende de qualquer forma, motivo pelo qual não há que

se falar em calúnia ou injúria.
 

No que diz respeito a difamação, verifica-se no mesmo print, que a

publicação possui apenas 33 (trinta e três) visualizações e um único

comentário, não sendo esse número significante diante da população total de

Santa Inês, a qual foi determinada como sendo de 89.489 (oitenta e nove mil,

quatrocentas e oitenta e nove) pessoas, segundo o censo de 2020 do IBGE,

motivo pelo qual a referida publicação teria alcançado apenas 0,036% da

população desta cidade, não havendo lesão ao bem jurídico protegido.
 

Quanto ao áudio supostamente difundido em diversos grupos de 

Whatsapp, observando a transcrição do referido áudio [1] , em momento nenhum é

citado o nome do querelante, tampouco é demonstrado na inicial em que contexto

aquele áudio foi originalmente gravado, ao passo que não existe nenhuma prova de

que tenha sido a querelada que o produziu, não sendo juntado print da conversa

original, do número que encaminhou ou enviou originalmente o áudio, nem mesmo

restou quantificado o número de seu compartilhamento.
 

Por sua vez o art. 395 do C.P.P. elenca as hipóteses em que a denúncia

ou queixa será rejeitada, quando: for manifestamente inepta faltar pressuposto

processual ou condição para o exercício da ação penal faltar justa causa para o

exercício da ação penal.
 

“No art. 41, a lei adjetiva penal indica um necessário conteúdo positivo

para a denúncia. É dizer: ela, denúncia, deve conter a exposição do fato

normativamente descrito como criminoso, com suas circunstâncias, de par com a

qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas (quando

necessário). Aporte factual, esse, que viabiliza a plena defesa do acusado,
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incorporante da garantia processual do contraditório. Já o art. 395 do mesmo

diploma processual, esse impõe à peça acusatória um conteúdo negativo. Se, pelo

primeiro, há uma obrigação de fazer por parte do Ministério Público, pelo art. 395,

há uma obrigação de não fazer” (Inq 2486 – AC, T.P., rel. Carlos Britto, 08.11.2009,

v.u.).
 

Em reiteradas oportunidades o Supremo Tribunal Federal decidiu-se que o

“reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução penal […]

reveste-se de caráter excepcional. Para que tal se revele possível, impõe-se que

inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos

subjacentes à acusação penal” (STF – HC nº 82.393/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 

Informativo nº 317, 2003). Posteriormente, reafirmou-se referido caráter excepcional

do trancamento da ação penal por meio do habeas corpus por ausência de justa

causa (STF – HC 106.314/SP, 1ª Turma, Rel. Cármen Lúcia, julgado em

21.6.2011),consolidando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal neste

sentido.
 

Sobre o conceito de justa causa para ação penal, assim leciona Eugênio

Pacelli:
 

“Sempre admitimos a existência da justa causa como condição da ação,

seja como quarta condição (da ação), inserida no contexto da

demonstração do interesse (utilidade) de agir, seja enquanto lastro mínimo

de prova, a demonstrar a viabilidade da pretensão deduzida.”
 

No tocante as causas de rejeição da denúncia, assim dispõe o C.P.P.:
 

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
 

I – for manifestamente inepta
 

II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação

penal
 

III – faltar justa causa para o exercício da ação penal.
 

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial de id 59050130 e com fulcro

no art. 395, III, do C.P.P., REJEITO A QUEIXA CRIME, por ausência de justa

causa.
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Ciência ao M.P. 

Intime-se o querelante por seu advogado pelo PJE. 

Preclusa a decisão, fica autorizado o arquivamento dos autos, com

baixa.  
 
 
 
 

Santa Inês, datado e assinado eletronicamente.  
 

 
 
 
 
 

   RAPHAEL LEITE GUEDES
 

JUIZ DE DIREITO TITULAR
 

 4ª VARA DA COMARCA DE SANTA INÊS
 

[1] O problema é que ele tem que pagar muita gente que ele comprou. Tem muito salário por fora,
entendeu!? Tem muito salário por fora e todo mundo de Santa Inês sabe e participam, faz vista
grossa porque tão participando dos esquemas e ele tem que pagar e de algum lugar o dinheiro
tem que sair, não é, minha gente!? Agora vamos raciocinar sobre isso aí que eu falei pra vocês.
Boa tarde, vou tomar um banho e descansar.
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