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Aula nº. 47 

 

PROCEDIMENTO NOS CRIMES CONTRA A HONRA 

 O procedimento especial dos crimes contra a honra é tratado no artigo 519 e seguintes do nosso 
Código Penal.  

AÇÃO PENAL 

 Em regra, a ação penal nos crimes contra a honra será de iniciativa privada, conforme determina o 
art. 145 do Código Penal, ressalvadas as exceções. 

 A ação será de iniciativa pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça, quando o delito 
for praticado contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro; ou de iniciativa 
pública condicionada à representação do ofendido; quando o delito de injúria real for praticado 
com lesão corporal, quando se tratar de injúria preconceituosa1 e quando o crime for cometido 
contra funcionário público, em razão de suas funções. 
 

Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítulo somente se 
procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 
140, § 2º, da violência resulta lesão corporal. 
Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do 
Ministro da Justiça, no caso do nº I do art. 141, e mediante 
representação do ofendido, no caso do nº II do mesmo 
artigo, bem como no caso do § 3º do art. 140 deste Código.  

 
 No que tange ao delito cometido contra a honra de funcionário público, relacionado ao exercício da 

função, existe uma celeuma jurídica. Embora o Código Penal trate à ação do crime, como pública 
condicionada a representação, o STF, por intermédio da Súmula nº 714, assim se posicionou: 
 

Súmula nº 714. 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 público em razão do exercício de 
suas funções. 
 

 Entendeu a Suprema Corte que havia uma dupla objetividade jurídica violada nesse caso, tanto 
interesse da administração, quanto interesse do funcionário. Por conta disso, o STF deixou para a 
vítima a faculdade de optar por ação pública ou ação privada (legitimidade alternativa). Na medida 
em que, a vítima representa, traz consigo todos os institutos da ação pública, se por seu turno, 
contrata um advogado, traz todos os institutos de uma ação penal privada.  

 Vale destacar que, antes de deflagrar a ação penal, poderá ser realizado um procedimento anterior 
ao início da ação penal de iniciativa privada, chamado de pedido de explicações.  

                                                           
1
 diz respeito à injúria praticada com a utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a 

condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 
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 O art. 144 do Código Penal aduz que se de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, 
difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa 
a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. 

 Dessa forma, antes mesmo de ingressar em juízo com a queixa-crime, o Código Penal faculta à 
vítima, como medida preparatória, vir a juízo pedir explicações, com o objetivo de esclarecer as 
ofensas.  

 Pode ser que o agente, supostamente autor de um crime contra a honra, não queira se explicar 
nessa medida preliminar ou mesmo se explicando, não o fazendo satisfatoriamente, na verdade 
estará formada, em tese, a justa causa, para o oferecimento da queixa.  

 Importa salientar que o pedido de explicações não interrompe o prazo prescricional e sua única 
consequência processual é a prevenção, ou seja, o juiz que recebeu o pedido de explicações estará 
prevento para enfrentar a ação penal.  

 Na hipótese de se tratar de crime contra a honra de ação penal pública, não é admitido o pedido de 
explicações.  

 Se a ação penal foi deflagrada, o legislador determinou no art. 520 do Código de Processo Penal, que 
o juiz, antes de receber a queixa, oferecerá à s partes oportunidade para se reconciliarem. Assim, 
designará audiência de conciliação e as ouvirá separadamente, sem a presença dos advogados e sem 
lavrar termo. 

 A audiência de conciliação tem natureza jurídica de condição de procedibilidade imprópria (pois o 
direito de queixa já foi exercido). Diante disso, se o juiz não designar a data para a realização da 
audiência de conciliação, tal ato enseja a nulidade absoluta da ação penal.   

 Atendido o requisito legal e designada data para a ocorrência da audiência de conciliação, o não 

comparecimento do querelante a esta audiência é caso em que há perempção, pois demonstra o 

seu desinteresse na relação processual e gera referida causa extintiva da punibilidade de acordo 

com a interpretação predominante, inclusive dos tribunais superiores. 

 É que o art. 60, III, do CPP diz haver perempção quando o querelante não comparece a ato do 

processo a que deva estar presente e a audiência de reconciliação é realizada antes do recebimento 

da queixa, ou seja, quando ainda não existe efetivamente um processo penal em anda mento. Sua 

ausência, por tanto, deve ser interpretada como falta de interesse em se reconciliar com o autor do 

delito. 

 O art. 520 do CPP não é aplicado aos crimes contra a honra, nos quais a ação penal é pública.  

 Não havendo acordo o juiz recebe a queixa. Recebida a queixa, o procedimento segue o rito 

sumário, conforme disposto no art. 519 do CPP.  

 É possível que o querelado, como forma de defesa, ajuíze a exceção da verdade na tentativa de 

demonstrar que o que foi dito por ele é verdadeiro.    

 Trata-se de instituto, em regra, aplicável diante do crime de calúnia, excepcional ao crime de 

difamação, quando a vítima for funcionário público e a ofensa estiver relacionada ao exercício da 

função e vedado ao crime de injúria. 

 Em regra, quem julga a exceção da verdade é o próprio juiz competente para a ação penal privada. No 

entanto, se o suposto autor da calúnia for uma autoridade que possua foro por prerrogativa de função, a 

competência para julgar a exceção será do Tribunal competente para julgar o excepto. 

 Se a exceção da verdade for julgada procedente, isso significa que ficou provado que o fato 

imputado é verdadeiro, ou seja, restou demonstrado, indiretamente, que aquela autoridade 

praticou um crime. Logo, será afastada a falsidade no crime de calúnia, resultando na absolvição do 

querelado. 

 Na hipótese de ser julgada improcedente a exceção da verdade, o resultado do processo principal 

dependerá das provas apuradas nos autos.  

 Em se tratando de difamação, o processamento da exceção da verdade dependerá do conteúdo da 

difamação. Se o fato imputado era ofensivo, porém atípico, não há razão para remetermos a 
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exceção ao tribunal, ou seja, o próprio juiz singular julgará ação e exceção. Porém, se o fato 

imputado caracterizava uma contravenção penal, o que estará sendo discutido na exceção é se o 

magistrado cometeu ou não um delito.  Logo, a exceção deverá ser remetida ao tribunal para 

julgamento prévio.   

 

Continua na próxima aula 

 

 


