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DECISÃO 

 
 
  

 Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público Federal para arquivar notícia de fato proveniente de

representação formulada pelo Procurador da República AILTON BENEDITO DE SOUZA para imputar ao Procurador da República

WILSON ROCHA FERNANDES DE ASSIS violação ao art. 236, VIII, da Lei Complementar nº 75/93 e a prática do crime de

calúnia, nos termos dos artigos 138, 141, II e III, do Código Penal.

 
O Ministério Público Federal informa que a representação tem origem em comentário do representado em

postagem da rede social Twitter do representante que recomendava que o Estado de Goiás e os municípios goianos revissem as

medidas de enfrentamento do coronavírus.

 
O comentário, que segundo o representante teria importado violação de dever inerente ao cargo de Procurador

da República e crime de calúnia, consiste na assertiva de que a recomendação antes mencionada “ameaça a vida de seus pais, a

vida de seus filhos, a vida em sua cidade”.

 
Narra que o representado afirmou não haver atribuído ao representante a prática de conduta criminosa, pois sua

postagem na rede social estaria dirigida a todos que assumissem posições contrárias à ciência e o próprio Conselho Nacional do

Ministério Público – CNMP deferiu a suspensão da postagem do representante na Reclamação nº 1.00272/2020-06.

 
Noticia que o representado averbou que sua publicação expressa justificado temor de um pai de família diante

do risco à vida decorrente da recomendação dada pelo representante.

 
Sustenta que a notícia de fato deve ser arquivada sob os seguintes argumentos: a liberdade de expressão

radicada no art. 5º, IV, da Constituição; a atuação subsidiária do direito penal; a Recomendação Geral do Conselho Nacional do

Ministério Público nº 01/2016, que orienta sobre o uso das redes sociais por parte de membros do Ministério Público; a sustação,

na Reclamação nº 1.00272/2020-06, das recomendações objeto do comentário; ausência de dolo específico em ofender a honra

do representante.

 
É o relatório. Decido.

 
Decido.

 
Ao reclamado foi imputada a prática do crime de calúnia, previsto no art. 139 do Código Penal, com as

  Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Gab. Vice Presidência
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agravantes do art. 141, II e III, e da infração do dever funcional de urbanidade radicado no art. 236, VIII, da Lei Complementar nº

75/93:

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

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

 
(...)

 
II - contra funcionário público, em razão de suas funções;

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

 
Art. 236. O membro do Ministério Público da União, em respeito à dignidade de suas funções e à da Justiça,

deve observar as normas que regem o seu exercício e especialmente:

 
(...)

 
VIII - tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relacione em razão do serviço;

 
A configuração do crime de calúnia pressupõe dolo específico, consistente na vontade de atingir a honra do

sujeito passivo através da imputação falsa da prática de fato definido como crime.

 
Os seguintes precedentes do STF são elucidativos sobre os elementos tipo penal do crime de calúnia:

 
Ementa: PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. DOLO. AUSÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO

PESSOAL DE FATOS PÚBLICOS. ANIMUS NARRANDI. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-

CRIME. 1. A queixa crime reclama a subsunção do fato concreto ao tipo penal previsto na norma abstrata como

pressuposto lógico do juízo de tipicidade aferível no ato de recebimento. 2. (a) A persecução penal, a partir da

superação do paradigma causal da ação pelo da “ação final”, legitima-se quando presentes indícios do elemento

subjetivo do tipo, consistente na vontade livre e consciente de produzir o resultado violador do bem jurídico

tutelado pela norma penal. (b) Os crimes contra a honra pressupõem que as palavras atribuídas ao agente, além

de se revelarem aptas a ofender, tenham sido proferidas exclusiva ou principalmente com esta finalidade, sob

pena de criminalizar-se o exercício da crítica, manifestação do direito fundamental à liberdade de expressão. (c)

A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, para a incidência dos tipos penais referentes à 

calúnia, à difamação e à injúria, o mero animus narrandi não configura o dolo imprescindível à configuração de

tais delitos. (STF, Primeira Turma, Pet 5735, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 14/09/2017).

 
Ementa: AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. ART. 138 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO

 ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI. DECLARAÇÕES PROFERIDAS EM MOMENTO DE

FORTE EMOÇÃO POR QUE PASSAVA O QUERELADO PELO ASSASSINATO DE SEU FILHO. AUSÊNCIA

DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE IMPUTAR A PRÁTICA DE CRIME AO QUERELANTE. ATIPICIDADE

DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O crime de calúnia aperfeiçoa-se

com a verificação do dolo e o fim específico de imputar falsamente a alguém um fato definido como crime. 2. A

doutrina penal acerca do tipo sub examine assinala que “o elemento subjetivo geral do crime de calúnia é o dolo

 de dano, que é constituído pela vontade consciente de caluniar a vítima, imputando-lhe a prática de fato definido

como crime, de que o sabe inocente. É indispensável que o sujeito ativo – tanto o caluniador quanto o

propalador – tenha consciência de que a imputação é falsa, isto é, que o imputado da acusação que lhe faz. (…)

O elemento subjetivo que compõe a estrutura do tipo penal assume transcendental importância na definição da

conduta típica. É através da identificação do animus agendi que se consegue visualizar e qualificar (STF,

Tribunal Pleno, AP 541, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 30/10/2014).

 
A representação assim descreve o fato apontado como criminoso:

 
Na data de 18 de abril de 2020, divulguei na minha conta da rede social Twitter @ailtonbenedito informações

sobre expedição de recomendação de minha autoria funcional, no âmbito do Ministério Público em Goiás, com o
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seguinte teor: Covid-19: MPF recomenda ao Estado de Goiás e a 119 Municípios goianos a revisão de medidas

d e  e n f r e n t a m e n t o  à  p a n d e m i a  d o  n o v o  # c o r o n a v í r u s .

https://twitter.com/AiltonBenedito/status/1251597138200612864?s=20 (anexo 1). Inconformado com a minha

referida atuação funcional, o representado atacou-a, utilizando a seguinte postagem na sua rede social Twitter

@WrochaAssis: Eu não deveria comentar aqui o trabalho de um “colega”. Mas o que fazer quando a

recomendação de um membro do MPF ameaça a vida de seus pais, a vida de seus filhos, a vida em sua cidade?

A vida, a vida. https://twitter.com/WRochaAssis/status/1252201118916116480?s=20 (anexo 2).

 
Com a referida postagem pública, o representado imputa a mim, leviana e falsamente, uma atuação funcional

que ameaça a vida de pessoas abrangidas pelas recomendações dirigidas ao Estado de Goiás e a 119

Municípios goianos, dando ensejo, ademais, a que seus seguidores na aludida rede social promovessem

degradante assassinato público da minha reputação pessoal, social e funcional, bem como à instituição

Ministério Público Federal. Ao perpetrar tal conduta, o representado infringe dever inerente ao cargo de

Procurador da República, que ocupa no Ministério Público Federal, especialmente previsto no art. 236, VIII, da

Lei Complementar n. 75/93. Ademais, e mesma conduta do representado caracteriza, em tese, crime de calúnia,

nos termos dos arts. 138, 141, II, III, do Código Penal, passível de ação penal pública condicionada à

representação, nos termos do art. 145, parágrafo único, do mesmo Código Penal. Posto isso, representação a

Vossa Excelência em desfavor do representado, a fim de que em face dele sejam tomadas as providências que

entender cabíveis.

 
O tipo penal do crime de calúnia não está configurado.

 
Não é possível extrair do comentário do representado a intenção de atingir a honra do representante através da

imputação falsa da prática de fato definido como crime.

 
Os comentários dos dois Procuradores da República, representante e representado, têm esteio em sua atuação

funcional, o que por si só já fragiliza um dos pilares do tipo penal, qual seja, o intuito de ofender a honra de alguém específico.

 
Não houve atribuição da prática de crime, mas apenas emissão de opinião de que a conduta sugerida pelo

representante em nome do Ministério Público Federal era inadequada e poderia comprometer vidas. 

 
Em tempos de internet e de pandemia, todos, cientistas, especialistas, organizações internacionais, em algum

momento formaram convencimento sobre a adequação de uma forma de isolamento social e reputaram o modelo oposto

equivocado e apto a causar mais mortes.

 
Aqueles que emitiram sua opinião sobre a maior letalidade de um ou outro modelo não atribuíram àqueles que

não seguiram seu ponto de vista os crimes de perigo à vida ou à saúde pública ou de homicídio.

 
Mais, ainda que, de maneira irrefletida e no calor da emoção decorrente da polarização política da pandemia

causada pelo COVID-19, tenha havido menção a crimes, não é possível afirmar que o ofensor saiba que tais crimes não foram

praticados.

 
De fato, as controvérsias científicas a respeito do comportamento do coronavírus e da melhor forma de enfrentar

a pandemia são tantas que há orientações de várias frentes, todas lastreadas em artigos científicos, em abalizadas opiniões, em

gráficos.

 
Assim, é inviável aferir, de maneira precisa, para o fim de se configurar a prática do crime de calúnia, quantas

vidas são poupadas ou são comprometidas conforme o modelo de isolamento adotado.

 
Nessa toada, a falsidade da denúncia é elemento do tipo cuja aferição é inviável no caso em exame.

 
A propósito, o Conselho Nacional do Ministério Público sustou, na Reclamação nº 1.00272/2020-06, as

recomendações objeto do comentário do representante, a demonstrar que o próprio Ministério Público não considerou tal

Num. 60309075 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: FRANCISCO DE ASSIS BETTI - 17/06/2020 09:51:14
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061709511419700000059505482
Número do documento: 20061709511419700000059505482



comentário conveniente, possivelmente em razão da polêmica que envolve os modelos para o enfrentamento da pandemia.

 
O cenário afasta a configuração do crime de calúnia e a incidência do direito penal na espécie.

 
A infração ao art. 236, VIII, da Lei Complementar nº 75/93 tem natureza disciplinar e, logo, refoge das

atribuições do Poder Judiciário.

 
À míngua da prática de conduta típica dos representado, defiro o pedido de arquivamento do procedimento

investigatório criminal, nos termos do art. 29, XIII, e do art. 249, §º1, do Regimento Interno deste Tribunal.

 
Intime-se. Oportunamente, arquive-se.

 
 

 
BRASíLIA, 16 de junho de 2020.

 
Desembargador Federal FRANCISCO DE ASSIS BETTI 

 
Vice-Presidente 
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