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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ MARIA MARIN, brasileiro, casado, advogado, Presidente da 

Confederação Brasileira de Futebol, portador da Cédula de Identidade RG nº 

266.328-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 011.625.358-49, com endereço 

comercial à Rua Victor Civita, nº 66 – Bloco I – Edifício 5 – 5º andar, Barra da 

Tijuca, Rio de Janeiro-RJ – CEP 22775-044, por seus advogados que esta 

subscrevem (Procuração – Doc. 01), vem à presença de Vossa Excelência 

para, com fundamento nos artigos 53, § 1º, e 102, inciso I, alínea “b”, da 

Constituição Federal, artigos 100 e 145 do Código Penal, artigos 30 e 519 e 

seguintes do Código de Processo Penal e artigos 230 e seguintes do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, propor a presente QUEIXA-

CRIME em face de ROMÁRIO DE SOUZA FARIA, brasileiro, casado, 

Deputado Federal, portador da cédula de identidade RG nº 5.343.027, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 906.719.537-53, com endereço em Brasília-DF, no Palácio 

do Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes, Gabinete 411, Anexo 4 – 

CEP 70160-900, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 139, c.c. art. 

141, III e IV, e 140, c.c. art. 141, III, e art. 61, II, “h”, todos c.c. art. 70, todos do 

Código Penal, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor: 
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I – DOS FATOS 

 

1. O querelante, JOSÉ MARIA MARIN, atualmente aos 81 (oitenta e um) 

anos de idade, bacharel em Direito e advogado por formação, possui 

destacada atuação profissional e uma trajetória de décadas de dedicação à 

vida pública. 

 

2. Exerceu seu primeiro mandato eletivo na década de 1960, 

especificamente em 1964, quando foi empossado no seu primeiro mandato de 

Vereador do Município de São Paulo, função que exerceu até dezembro de 

1970, quando foi eleito Deputado Estadual (São Paulo). Como Vereador, sua 

atuação destacada em prol da Cidade de São Paulo conduziu-o à Presidência 

da Câmara Municipal no ano de 1969. De março de 1971 a março de 1979, 

ocupou uma cadeira na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, que 

deixou para ocupar o cargo de Vice-Governador do Estado de São Paulo, até 

assumir definitivamente o Governo do Estado de São Paulo em março de 1982, 

ocupando o cargo de Chefe do Executivo Estadual até março de 1983, 

transmitindo o cargo a seu sucessor, André Franco Montoro. 

 

3. À frente do Governo do Estado, o querelante, dentre outros atos, foi o 

responsável pela extinção do DOPS – Departamento de Ordem Política e 

Social, órgão de repressão política, providência tomada por sua iniciativa, 

através do Decreto nº 20.728/1983. 

 

4. Em todos os mandatos e cargos públicos que exerceu, o querelante 

destacou-se por sua liderança e, principalmente, por sua dedicação, altivez e 

destemor na defesa de seus ideais em prol da coletividade, atuação que fez 

com que arregimentasse tanto seguidores e admiradores como desafetos e até 

inimigos, como sói acontecer com aqueles que se dedicam à política e à causa 

pública. 

 

5. Em sua impecável biografia, conta o querelante com relevantes serviços 

prestados ao esporte paulista e brasileiro, notadamente ao tão vitorioso e 
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apaixonante futebol. Presidiu a Federação Paulista de Futebol na década de 

1980 (de 1982 a 1988), vindo a chefiar a delegação brasileira que foi à Copa do 

Mundo de 1986, no México. 

 

6. Atualmente, o querelante, do alto de seus mais de 80 anos de idade, 

preside, desde março de 2012, a CBF – Confederação Brasileira de Futebol e o 

COL – Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e, em 

pouco tempo de trabalho, empreendeu, à frente da entidade máxima do futebol 

brasileiro, seu estilo enérgico e destemido. 

 

7. O querelado, por seu turno, é renomado ex-jogador de futebol, 

internacionalmente reconhecido, com grandes serviços prestados, no âmbito 

desportivos, a clubes brasileiros e europeus e, principalmente, à Seleção 

Brasileira de Futebol, com importante participação na conquista do 

Tetracampeonato da Copa do Mundo de Futebol, em 1994, nos Estados 

Unidos. 

 

8. Atualmente, o querelado exerce, pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, 

mandato de Deputado Federal, para o qual fora eleito pela população do 

Estado do Rio de Janeiro, indicando sua biografia – disponível na página da 

Câmara dos Deputados na internet (Doc. 02) – participação nas Comissões 

Permanentes de Turismo e Desporto e Legislação Participativa, além das 

Comissões Especiais PL 7672/10 (Educação sem Castigos Corporais) e PL 

2330/11 (Copas do Mundo e das Confederações). 

 

9. O Deputado querelado, recentemente, tem se pronunciado 

desfavoravelmente à presença do querelante à frente da Confederação 

Brasileira de Futebol e do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 

2014, o que tem sido tema de constantes pronunciamentos públicos e 

declarações à imprensa. 

 

10. Numa desses manifestações, todavia, o querelado, em declarações à 

imprensa, fora do âmbito de sua atuação parlamentar, excedeu-se, 
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nitidamente, no exercício de sua liberdade de expressão e manifestação de 

pensamento, ao afirmar, em entrevista a diversos veículos de comunicação: 

 

“Esse presidente tem o passado ligado à Ditadura, não 

tem moral para criticar. Dá pena ver a CBF passando 

suas diretorias de um ladrão para outro. Um cara que 

rouba medalhas e energia de um vizinho não tem moral 

para falar de Romário ou de qualquer deputado.” 

 

11. A declaração suso transcrita, prestada no dia 6 de março do corrente 

ano, importante salientar, foi veiculada com destaque em praticamente todos 

os veículos de comunicação do país, tais como o jornal O ESTADO DE SÃO 

PAULO (Doc. 03), os portais de notícias UOL e IG (Doc. 04), a revista 

especializada PLACAR (Doc. 05) e repercutida pelos mais acessados blogs de 

colunistas e articulistas dos principais veículos de comunicação do país, dentre 

eles os mantidos pelos jornalistas JUCA KFOURI e MILTON NEVES (Doc. 06), 

dois dos mais lidos no país. 

 

12. Ao proferir tal declaração, o querelado, em manifesto abuso do exercício 

da liberdade de expressão, ofende a honra subjetiva do querelante ao referir-se 

a ele com o termo ladrão, vindo a imputar-lhe dois fatos ofensivos à sua 

reputação, ao afirmar que o querelante rouba medalhas e energia de um 

vizinho. 

 

13. A referência ao querelante é expressa ao afirmar o querelado que dá 

pena ver a CBF passando suas diretorias de um ladrão para outro, uma vez 

que o querelante assumiu o cargo de presidente da CBF após a saída o cargo 

do ex-presidente Ricardo Teixeira, também chamado de ladrão pelo Deputado 

Federal Romário. 

 

14. A seguir, fechando sua declaração, o querelado refere-se ao querelante 

como um cara que rouba medalhas e energia de um vizinho. 
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15. Por suas ofensas, deverá o querelado responder criminalmente – 

independente da compensação pelos danos morais suportados pelo ofendido, 

a ser perseguida em ação própria – valendo-se, para tanto, o querelante, da 

presente ação penal privada, ora manejada perante esta Colenda Corte 

Suprema em vista da prerrogativa de foro que a condição de parlamentar 

confere ao querelado, em consonância com os fundamentos jurídicos adiante 

delineados. 

 

 

II – DO DIREITO 

 

 

II.1 – DA COMPETÊNCIA – PRIVILÉGIO DE FORO 

 

16. Antes de ingressar no cerne dos fundamentos da presente queixa-crime, 

cumpre ao querelante tecer considerações acerca da competência deste C. 

Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da presente 

ação penal privada, que decorre do disposto nos artigos 53, § 1º, e 102, inciso 

I, alínea “b”, da Constituição Federal, a seguir transcritos: 

 

“Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil 

e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e 

votos. 

 

§ 1º. Os Deputados e Senadores, desde a expedição 

do diploma, serão submetidos a julgamento perante o 

Supremo Tribunal Federal.” 

 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 

precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

 

I – processar e julgar, originariamente: 
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b) nas infrações penais comuns, o Presidente da 

República, o Vice-Presidente, os membros do 

Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o 

Procurador-Geral da República.” 

 

17. As normas constitucionais transcritas, a estabelecerem, em favor dos os 

membros do Congresso Nacional, o privilégio de foro para a persecução 

criminal, a integrar a competência originária do Supremo Tribunal Federal, que, 

segundo José Afonso da Silva1: 

 

“É outra prerrogativa parlamentar, sempre em proteção ao 

mandato. É caracterizado pelo fato de que os deputados e 

senadores só serão submetidos a processo e julgamento, 

em matéria penal, perante o STF (art. 53, § 4º).” 

 

18. Posto isso, e considerando que o querelado, in casu, trata-se de 

Deputado Federal, e, portanto, membro do Congresso Nacional, deverá a 

presente ação observar o privilégio de foro constitucionalmente previsto, 

submetendo-se a presente ação penal privada a processamento e julgamento 

pelo C. Supremo Tribunal Federal. 

 

 

II.2 – DA INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL 

 

19. Ainda antes do enfrentamento da repercussão jurídica da ofensiva 

declaração do querelado à imprensa, cumpre ao querelante, desde logo, 

especialmente com vistas ao recebimento da presente queixa-crime, 

demonstrar a inaplicabilidade ao presente caso concreto, da inviolabilidade a 

que se refere o caput do artigo 53 da Constituição Federal. 

 

                                            
1 “Comentário Contextual à Constituição”, 5ª Edição, Malheiros, São Paulo, 2008, pág. 421. 
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20. Com efeito, o referido dispositivo constitucional reza que os deputados e 

senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões 

palavras e votos. É o que a doutrina convencionou denominar imunidade 

parlamentar material. A tratar da questão, socorre-se mais uma vez o 

querelante da doutrina de José Afonso da Silva2: 

 

“A inviolabilidade é a exclusão de cometimento de crime 

por parte de Deputados e Senadores por suas opiniões, 

palavras e votos. Ela que, às vezes, também é chamada 

de imunidade material, exclui o crime nos casos 

admitidos; o fato típico deixa de constituir crime, por que a 

norma constitucional afasta, para a hipótese, a incidência 

da norma penal. É o que, em síntese apertada, significa o 

disposto no art. 53, caput.” 

 

21. Essa inviolabilidade, todavia, não milita em favor do querelado no 

presente caso concreto. Isso porque a declaração ofensiva à honra do 

querelante foi não proferida no estrito exercício do mandato parlamentar, mas 

em entrevista concedida a veículos de imprensa, o que permiti a devida 

persecução penal. 

 

22. A corroborar o que ora se afirma, apega-se o querelante a precedentes 

deste C. Supremo Tribunal Federal, em casos absolutamente análogos ao 

presente. 

 

“QUEIXA-CRIME AJUIZADA POR PREFEITO CONTRA 

PARLAMENTAR, POR INFRAÇÃO AOS ARTS 20, 21 E 

22 DA LEI DE IMPRENSA. DELITOS QUE TERIAM SIDO 

PRATICADOS POR MEIO DE DECLARAÇÕES FEITAS 

EM PROGRAMA DE TELEVISÃO APRESENTADO PELO 

ACUSADO. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA 

                                            
2 “Curso de Direito Constitucional Positivo”, 15ª Edição, Malheiros, São Paulo, 1998, pág. 532 
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INVIOLABILIDADE E SUA CUMULAÇÃO COM AS 

PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS. PRELIMINARES 

DE ILEGITIMIDADE DO QUERELANTE, DEFICIÊNCIA 

NA PROCURAÇÃO E FALTA DE JUSTA CAUSA POR 

INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO VOLTADO A 

ATINGIR A HONRA DA VÍTIMA. SUBSUNÇÃO DOS 

FATOS À CONDUTA TÍPICA DESCRITA NA INICIAL 

ACUSATÓRIA. 

A inviolabilidade (imunidade material) não se restringe ao 

âmbito espacial da Casa a que pertence o parlamentar, 

acompanhando-o muro a fora ou externa corporis, mas 

com uma ressalva: sua atuação tem que se enquadrar 

nos marcos de uma comportamento que se constitua em 

expressão do múnus parlamentar, ou num prolongamento 

natural desse mister. Assim, não pode ser uma 

predicamento intuitu personae, mas rigorosamente intuito 

funcionae, alojando-se no campo mais estreito, 

determinável e formal das relações institucionais públicas, 

seja diretamente, seja por natural desdobramento; e 

nunca na inumeráveis e abertas e coloquiais interações 

que permeiam o dia-a-dia da sociedade civil. No caso, 

ficou evidenciado que o acusado agiu exclusivamente na 

condição de jornalista – como produtor e apresentados do 

programa de televisão –, sem que de suas declarações 

pudesse se extrair qualquer relação com seu mandato 

parlamentar. 

Pacífica a jurisprudência de que “a admissão da ação 

penal pública, quando se trata de ofensa por causa do 

ofício, há de ser entendida como alternativa a disposição 

do ofendido, e não como privação de seu direito de queixa 

(CF, art. 5. X)” (HC 27.845, Rel. Min. Francisco Rezek). 

Ainda mais, constata-se o transcurso do prazo decimal 

(art. 40, § 1º, da Lei nº 5.250/67) e quinzenal (art. 46 do 
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CPP), sem que tenha havido atuação por parte do 

Ministério Público, o que querelanteiza a propositura da 

ação penal subsidiária da pública, pelo ofendido (cf. AO 

191, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio). 

Procuração que preenche satisfatoriamente as exigências 

legais, sendo perfeitamente válida, na medida em que 

contém os elementos necessários para o oferecimento da 

ação penal e cumpre a finalidade a que visa a norma 

jurídico-positiva; qual seja, fixar eventual responsabilidade 

por denunciação caluniosa no exercício do direito de 

queixa. 

A inexistência de dolo específico é questão que deve 

situar-se no âmbito da instrução probatória, por não 

comportar segura ou precisa análise nesta fase 

processual, que é de formulação de um simples juízo de 

delibação. 

Caso em que as condutas em foco se amoldam, em tese, 

aos delitos invocados na peça acusatória, sendo que a 

defesa apresentada pelo querelado não permite concluir, 

de modo robusto ou para além de toda dúvida razoável, 

pela improcedência da acusação. Na realidade, muitas 

declarações imputadas ao querelado, se verdadeiras, 

ultrapassariam mesmo os limites da liberdade de 

comunicação jornalística, pois revestidas de 

potencialidade para lesionar por forma direta as honras 

objetiva e subjetiva do querelado. 

Quanto ao crime de calúnia, é manfiesta a atipicidade do 

fato, porquanto não houve, por pare do querelado, 

imputação precisa de um caracterizado e já praticado 

delito pelo ora querelante. 

Inicial acusatória parcialmente recebida, para instauração 

de processo penal contra o querelado pelos crimes de 
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difamação e injúria contra funcionário público no exercício 

de suas funções.” 

(Inq. 2.036/PA, Rel. Min. Ayres Brito, julgado em 

23/6/2004) 

 

“QUEIXA-CRIME EM QUE SE IMPUTA A DEPUTADO 

FEDERAL CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 20, 21 

E 22 DA LEI 5.250/67. DELITOS QUE TERIAM SE 

CONSUMADO ATRAVÉS DE DECLARAÇÕES 

PRESTADAS EM PROGRAMA TELEVISIVO DO QUAL O 

QUERELADO É APRESENTADOR. PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA, INÉPCIA E IRREGULARIDADE 

DO INSTRUMENTO DE MANDATO AFASTADAS. NÃO-

INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL 

PARLAMENTAR, QUANDO AS DECLARAÇÕES 

SUPOSTAMENTE OFENSIVAS NÃO GUARDAM 

RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO 

PARLAMENTAR. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS 

DE QUERELANTEIA E MATERIALIDADE EM RELAÇÃO 

AOS CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE CALÚNIA: AUSÊNCIA 

DE PARTICULARIZAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA. 

Os arts. 43 e 57 da Lei 5.250/1967 não exigem a 

degravação oficial pela Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL das declarações 

supostamente criminosas proferidas em programa 

televisivo. Por outro lado, a ausência da notificação 

prevista no § 3º do art. 58 da mesma lei não pode ser 

invocada para agüir-se a nulidade da prova apresentada, 

uma vez que tal dispositivo visa exatamente impedir a 

destruição de indícios eventualmente úteis à elucidação 

dos fatos, não podendo ser lido como empecilho à 

utilização de outros meios de prova pelo querelante. 
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Alegação de inépcia da inicial por ausência de prova 

válida afastada. 

A jurisprudência deste Tribunal pacificou-se no sentido de 

ser “... concorrente a legitimidade do ofendido, mediante 

queixa, e dos Ministério Público, condicionada à 

representação do ofendido, para a ação penal por crime 

contra a honra de servidor público em razão do exercício 

de suas funções.” (Súmula 714). Preliminar de 

ilegitimidade ativa afastada. 

Instrumento de mandato válido, com nome do querelado, 

menção expressa aos fatos criminosos supostamente 

praticados, além da indicação dos respectivos tipos 

penais, datas de exibição dos programas e transcrições 

de trechos das reportagens levadas ao ar no programa de 

TV do querelado. Preliminar de irregularidade na 

representação afastada. 

A imunidade material prevista no art. 53, caput, da 

Constituição não é absoluta, pois somente se verifica 

nos casos em que a conduta possa ter alguma relação 

com o exercício do mandato parlamentar. Embora a 

atividade jornalística exercida pelo querelado não seja 

incompatível com atividade política, há indícios 

suficientemente robustos de que as declarações do 

querelado, além de exorbitarem o limite da simples 

opinião, foram por ele proferidas na condição exclusiva de 

jornalista. Precedentes. 

Os fatos narrados na inicial configuram, em tese, os 

delitos enunciados na queixa-crime, existindo prova 

mínima da querelanteia e materialidade do cometimento 

dos crimes de injúria e difamação previstos nos arts. 21 e 

22, combinados com inciso II do art. 23 da Lei 5.250/1967. 

A defesa prévia apresentada pelo querelado não 

demonstrou, de maneira irrefutável, a improcedência da 
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acusação. Ademais, a aferição da existência dos 

elementos subjetivos dos tipos penais demandará dilação 

probatória, circunstância que sugere a conveniência do 

recebimento da denúncia para melhor esclarecimento dos 

fatos criminosos imputados ao querelado. 

Em relação ao crime da calúnia, são manifestamente 

atípicos os fatos imputados ao querelado, pois não houve 

em suas declarações a particularização da conduta 

criminosa que teria sido praticada pelo querelante. 

Queixa-crime não recebida em parte. 

Queixa-crime parcialmente recebida, para instauração de 

processo penal contra o querelado pelos crimes de 

difamação e injúria contra funcionário público no exercício 

de suas funções, nos termos dos artigos 21 e 22, 

combinados com o inciso II do art. 23 da Lei 5.250/1967.” 

(Inq. 2.134/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 

23/3/2006) 

 

“QUEIXA-CRIME AJUIZADA POR EX-SENADOR DA 

REPÚBLICA CONTRA DEPUTADO FEDERAL, POR 

INFRAÇÃO AOS ARTS. 20,21 E 22 DA LEI DE 

IMPRENSA. DELITOS QUE TERIAM SIDO 

PRATICADOS POR MEIO DE DECALRAÇÃOES FEITAS 

EM PROGRAMA DE TELEVISÃO APRESENTADO PELO 

QUERELADO. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE 

PARLAMENTAR (ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA): IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE 

DEFICIÊNCIA NA PROCURAÇÃO E DE OCORRÊNCIA 

DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO: 

AFASTAMENTO.  SUBSUNÇÃO DOS FATOS À 

CONDUTA TÍPICA DESCRITA NA INICIAL 

ACUSATÓRIA: QUEIXA-CRIME PARCIALMENTE 

RECEBIDA. 
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1. As afirmações tidas como ofensivas pelo Querelante 

não foram feitas em razão do exercício do mandato 

parlamentar: hipótese em que o Querelado não está 

imune à persecução penal (imunidade material do art. 

53 da Constituição da República). 

2. Procuração que atende às exigências do art. 44 do 

Código de Processo Penal, contendo as datas em que 

as ofensas foram proferidas, os trechos pertinentes e a 

sua finalidade específica. 

3. Decadência do direito de ação relativamente aos fatos 

ocorridos nos dias 5 e 12 de maio de 2006. Queixa-

crime a ser recebida quanto ao fato ocorrido no dia 17 

de maio. 

4. Há, na inicial acusatória, prova mínima da querelanteia 

e da materialidade dos delitos de injúria e difamação 

(arts. 21 e 22 da Lei n. 5.250/67), pelo que deve a 

queixa-crime ser recebida. Atipicidade do fato quanto 

ao crime de calúnia, por não ter o Querelado atribuído 

“...ao Querelante fato específico e determinado que 

tipificasse infração penal, o que afasta, de pronto, o 

crime de calúnia”. Precedente. 

5. Preliminares rejeitadas e queixa-crime parcialmente 

recebida, para instauração de processo penal contra o 

Querelado pelos de difamação e injúria praticados 

contra o Querelante. 

(Inq. 2.390/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 

15/10/2007)” 

 

“PROCESSO-CRIME – PARLAMENTAR – HONRA DE 

TERCEIRO – IMUNIDADE – ALCANCE. A imunidade 

prevista no artigo 53 da Constituição Federal pressupõe 

elo entre o mandato e o que veiculado.” 
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(Inq. 2.813/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 

24/6/2010) 

 

23. No presente caso concreto, inexiste, manifestamente, qualquer vínculo 

entre as ofensas propagadas em desfavor do querelante e a atuação 

parlamentar do querelado, integrando uma ofensiva contra a honra do 

Presidente da CBF e do COL visando afastá-lo de seus cargos à frente do 

Futebol Brasileiro e da organização da Copa do Mundo de 2014, motivo pelo 

qual não haverá de militar em favor do querelado a imunidade parlamentar 

material prevista no artigo 53 da Constituição Federal, na esteira dos 

precedentes desta Excelsa Corte, colacionados dentre tantos outros existentes, 

seguindo o mesmo vetor direcional de entendimento jurídico. 

 

 

II.3 – DO CRIME DE INJÚRIA 

 

24. Postas tais considerações, passa o querelante ao cerne da 

fundamentação jurídica da persecução penal que ora se inaugura, iniciando o 

enfrentamento jurídico dos fatos ao início noticiados pela prática, pelo 

querelado, no delito de injúria, tipificado no artigo 140 do Código Penal 

Brasileiro: 

 

Injúria 

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

decoro. 

Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. 

 

25. Relativamente ao tipo objetivo do delito, permite-se o querelante invocar 

a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt3: 

 

                                            
3 “Tratado de Direito Penal”, Vol. 2, 3ª edição, Saraiva, São Paulo, 2003, pág. 368 
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“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.” 

 

26. No presente caso, a ofensa à dignidade do querelante revela-se 

nitidamente no excesso cometido pelo querelado no exercício de sua liberdade 

de manifestação de pensamento, vindo a afrontar a dignidade e o decoro do 

querelante, assim entendidos, respectivamente, na lição do doutrinador retro 

colacionado, o sentimento da própria honorabilidade ou valor social e a 

consciência da própria respeitabilidade social. 4 

 

27. Saliente-se, a esse respeito, que essa afronta à honra subjetiva do 

querelante revela-se de forma bastante nítida na declaração prestada pelo 

querelado à imprensa, especialmente ao afirmar que a direção da CBF foi 

passada de um ladrão para outro. 

 

28. O termo ladrão, utilizado pelo querelado em sua declaração, revela-se 

manifestamente ofensivo à honra subjetiva do querelante, não se podendo 

afastar, em absoluto, o elemento subjetivo do delito, assim entendido o animus 

injuriandi, assim entendida a intenção de ofender5, que se depreende não 

apenas da declaração prestada à imprensa no dia 6 de março p.p., mas pela 

própria conduta do querelado, que elegeu o querelante como seu desafeto e 

vem, publicamente, manifestando-se de forma ofensiva e pejorativa contra o 

querelante. 

 

 

II.4 – DO CRIME DE DIFAMAÇÃO 

                                            
4 Op. Cit., pág. 369. 
5 Delmanto, Celso e outros, “Código Penal Comentado”, 8ª Edição, Saraiva, São Paulo, 2010, 
pág. 512. 
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29. Comprovada a prática do delito de injúria, há que se apontar que 

incorreu também o querelado na prática do delito de difamação, este previsto 

no artigo 139 do Código Penal: 

 

Difamação 

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

sua reputação. 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e 

multa. 

 

30. A respeito dessa tipo penal, permite-se o querelante, mais uma vez, 

socorrer-se da lição de Cezar Roberto Bitencourt6: 

 

“Difamação é a imputação alguém de fato ofensivo á 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. 

No enterro simbólico da vítima, por exemplo, poderá 

                                            
6 Op. Cit., pág. 356. 



 
 

RUA PEDROSO ALVARENGA, 1046  - 17º ANDAR SÃO PAULO – SP 04531 004 

TEL: 55 11 2191.6699                  WWW.FMP.ADV.BR 

existir injúria, mas nunca difamação, embora, muitas 

vezes, a difamação absorva a própria injúria, quando 

ambas resultem de fato único, sendo impossível falar em 

concurso de crimes ante o princípio da consumação.  

A imputação, mesmo verdadeira, de fato ofensivo à 

reputação configura o crime. Constitui exceção a essa 

definição a imputação de fato ofensivo verdadeiro a 

funcionário público em razão de suas funções, pois, por 

razões políticas, não constitui crime, em razão de o 

Estado – Administração ter interesse em apurar 

autenticidade da imputação, que, inclusive, pode constituir 

falta administrativa, embora não caracterize crime. Assim, 

enquanto na calúnia há imputação de fato definido como 

crime, na definição o fato é somente desonroso, além de 

a calúnia exigir o elemento normativo da falsidade da 

imputação, irrelevante para o crime de difamação, que 

traz em seu bojo o sentido de divulgar, de dar a conhecer. 

É indispensável que a imputação chegue ao 

conhecimento de outra pessoa que não o ofendido, pois é 

a reputação de que o imputado goza na comunidade que 

deve ser lesada, e essa lesão somente existirá se alguém 

tomar conhecimento da imputação desonrosa. Com efeito, 

a reputação de alguém não é atingida e especialmente 

comprometida por fatos que sejam conhecidos somente 

por quem se diz ofendido. A opinião pessoal do ofendido, 

a sua valoração exclusiva, é insuficiente para caracterizar 

o crime de difamação, pois, a exemplo de calúnia, não é o 

aspecto interno da honra que é lesado pelo crime.  

Para que ocorra a difamação é necessário que o fato seja 

determinado e que essa determinação seja objetiva, pois 

a imputação vaga, imprecisa ou indefinida não a 

caracteriza, podendo, eventualmente, adequar-se ao 

crime de injúria. Dizer que alguém anda cometendo 
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infrações penais não é atribuir-lhe fatos. É o mesmo que 

chamá-lo de infrator, é irrogar-lhe um atributo, um atributo, 

uma qualidade depreciativa. Isso, porém, não configura 

difamação, mas injúria. Difamação é a imputação de fato, 

repetindo, fato determinado, individualizado, identificando, 

e não de defeitos ou qualidades negativas. 

Para que se possa admitir como configurada a difamação, 

tal como penalmente considerada, é necessário que se 

explique o prejuízo moral que dela redundou; não basta 

retirar um dito qualquer de uma frase: é mister que seja 

acompanhado de circunlóquios, como esclarecem 

doutrina e jurisprudência.” 

 

31. Nesse sentido, a configuração do crime de difamação exige que haja, 

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 essa 

imputação seja realizada com animus diffamandi e que chegue ao 

conhecimento de outras pessoas. 

 

32. In casu, o delito se revela por referir o querelado ao querelante como um 

cara que rouba medalhas e energia de um vizinho, imputando-lhe dois fatos 

manifestamente desabonadores de sua conduta, fato nitidamente aptos a 

ofender-lhe a honra objetiva, mormente em se tratando o querelante de pessoa 

pública, Ex-Governador do Estado de São Paulo e atual Presidente da 

Confederação Brasileira de Futebol e do Comitê de Organização Local da 

Copa do Mundo de 2014, sendo, portanto, a autoridade máxima do futebol 

brasileiro. 

 

33. Imputa o querelado ao querelante a subtração de medalhas e de energia 

elétrica de um vizinho, fatos que, além de notoriamente inverídicos, fantasiosos 

e absurdos, foram propalados pelo querelado com o único escopo de ferir a 

reputação do querelante. 
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34. Diante de tais circunstâncias, impossível ao querelado defender-se sob a 

alegação de ter agido motivado por animus narrandi, ou, ainda, no exercício de 

seu mandato parlamentar, encontrando-se irrefutavelmente presente o 

elemento subjetivo do delito de difamação, assim entendido o animus 

diffamandi, consistente na vontade de imputar e divulgar fato ofensivo à honra 

subjetiva do querelado, motivado pela sua campanha contra sua presença à 

frente da entidade máxima do Futebol Brasileiro e da organização da Copa do 

Mundo de 2014. 

 

35. 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 concreto, por ter sido a ofensa à reputação do querelante irrogada por 

meio de declarações à imprensa, amplamente divulgada por praticamente 

todos os veículos de comunicação, não apenas em função da condição de 

parlamentar do querelado, como também, e principalmente, por ser ele um dos 

maiores jogadores da história do futebol brasileiro, o que torna sua conduta 

ainda mais grave e apta a repercutir de forma significativamente negativa 

contra a incolumidade moral do querelante. 

 

 

II.5 – DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA E DA CIRCUNSTÂNCIA 

AGRAVANTE 

 

36. Por fim, tendo o querelante demonstrado a prática dos crimes de 

difamação e injúria, de se observar, ainda, in casu, a incidência das causas de 

aumento de pena prevista no artigo 141, incisos III e IV, do Código Penal, a 

seguir transcritos: 

 

“Disposições comuns 

 

Art. 141. As penas cominadas neste Capítulo aumentam-

se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: 
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III – na presença de várias pessoas, ou por meio que 

facilite a divulgação da calúnia, difamação ou da injúria. 

 

IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou 

portadora de deficiência, exceto no caso de injúria.” 

 

37. A incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do 

citado artigo 141 do Código Penal é irrefutável, considerando que o querelado 

proferiu sua declaração ofensiva em entrevista à imprensa. 

 

38. Consoante já se observou anteriormente, essa declaração repercutiu em 

praticamente todos os veículos de imprensa do país, havendo que se 

considerar não penas a condição de Deputado Federal do querelado, mas, 

principalmente, sua condição de ex-jogador de futebol, um dos maiores que já 

se viu, principal expoente da conquista da Copa do Mundo de 1994. 

 

39. Por outro lado, incide, também, na tipificação do delito de difamação, a 

causa de aumento de pena prevista no suso invocado inciso IV, por se tratar o 

querelante de maior de 60 (sessenta) anos. 

40. Tal circunstância, no que diz respeito ao crime de injúria, expressamente 

afastado da norma do inciso IV do artigo 141, constitui circunstância agravante 

genérica prevista no artigo e 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. 

 

41. Por derradeiro, há que se afirmar que os crimes ora narrados foram 

praticados pelo querelado mediante uma única conduta, motivo pelo qual há 

que se reconhecer o concurso formal, a ensejar a aplicação da norma do 

artigo 70 do Código Penal por ocasião da dosimetria da pena. 

 

 

III – DO PEDIDO 

 

42. Ante o exposto, serve-se o querelante da presente para requerer seja 

recebida a presente queixa-crime, instaurando-se a competente ação penal 
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privada contra ROMÁRIO DE SOUZA FARIA, Deputado Federal, pela prática 

dos delitos tipificados nos artigos 139, c.c. art. 141, III e IV, e 140, c.c. art. 141, 

III, e art. 61, II, “h”, todos c.c. art. 70, todos do Código Penal, procedendo-se na 

forma dos artigos 519 e seguintes do Código de Processo Penal e artigos 230 

e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para que, 

após devida instrução criminal, seja o querelado condenado pela prática 

delituosa descrita na presente peça inaugural. 

 

43. Requer, outrossim sejam requisitadas Folha de Antecedentes do 

querelado e respectivas certidões cartorárias, para os devidos fins, dando-se 

ciência do presente feito ao Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo 

Senhor Procurador Geral da República, e à Mesa da Câmara dos Deputados, 

na pessoa de seu Presidente. 

 

Termos em que, 

pede deferimento. 

 

São Paulo, 04 de abril de 2.013 

 

 

Paulo Henrique Abujabra Peixoto 

OAB/SP nº 143.514 

 

 

Gustavo Vieira Ribeiro 

OAB/SP nº 206.952 

 

 

 

 

 

 


		2013-04-04T15:19:00-0300
	GUSTAVO VIEIRA RIBEIRO:31947187899




