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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO ____ JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL DA COMARCA DE GOIÂNIA – GO. 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER, brasileiro, 

divorciado, radialista/jornalista, atualmente exercendo o mandato de Senador da 

República pelo Estado de Goiás, portador da Carteira de Identidade RG nº 39.421.421-3 

SSP/SP, devidamente inscrito no C.P.F. sob o nº 218.405.711-87, Título de Eleitor nº 

037777141090, residente e domiciliado na SHTN, Trecho 1, Lote 2, Bloco 4, Apto 111, 

Condomínio Premier Residence, Brasília, DF, CEP 70800-210, vem, por seu advogado 

infra assinado, que recebe as intimações de praxe em seu escritório profissional sito na 

Av. Olinda, nº 960, Shopping Lozandes, Torre I (Business Tower), Sala 1.206-B, Park 

Lozandes, Goiânia, GO, CEP 74884-120, endereço eletrônico 

rogerioplima@hotmail.com, interpor  

 

QUEIXA CRIME PELA PRÁTICA DOS CRIMES 

DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO C.C. PEDIDO CAUTELAR PARA 

RETIRADA DAS POSTASGENS QUE ATINGEM A HONRA DO 

QUERELANTE 

 

Que o faz em desfavor de MARCONI FERREIRA PERILLO 

JÚNIOR, brasileiro, casado, consultor, portador do RG nº 1314602 - DGPC/GO, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 035.538.218 -09, domiciliado na no Apartamento 7, Edifício São 

João Del Rey, Alameda Itu, Cerqueira Cesar, nº 517 – São Paulo, endereço eletrônico 

advocacia@jpb.adv.br; que o faz em face dos fatos e fundamentos expostos a seguir: 
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I – DOS FATOS 

O querelado é presidente do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB) do Estado de Goiás desde 15.03.2022. 

Para confirmar a declaração acima formulada o querelante junta 

prova documental da certidão de composição partidária da agremiação no estado de 

Goiás.  

Dito isso passo a narrar os fatos injuriosos, caluniosos e 

difamatórios produzidos pelo querelado na página oficial do partido nas plataformas 

facebook e instragran. 

Há três semanas atrás o querelado fez postar em seu site um áudio 

cuja chamada era a seguinte: 

“Então a conta tá chegando viu Jorge Kajuru! Aquilo que você 

fez de maldade para outros começa a chegar pra você” — Candinho Rádio Nova FM de 

Anápolis. 

Olha aí a lição de moral que o radialista Candinho manda para 

o senador mais fake de Goiás! Disse tudo Candinho!! 

Um abraço para todos de Anápolis em especial a todos da Rádio Nova FM! 

O áudio pode ser conferido nos endereços  

https://www.instagram.com/p/CdJfjQwFLsE/ 

https://www.facebook.com/PSDBGO/videos/187166005637151

9 

 

Transcrevo integralmente o texto ofensivo a honra do querelante: 

Um pouquinho aqui do inferno astral do senador Jorge Kajuru. 

Até que enfim né senador a conta chegou para pagar também. É, está circulando aí nas 

redes sociais um vídeo em que o pessoal detalha, detalha, tudo o que foi feito para que 

fosse desencadeada a operação Cash Delivery, lembra dela? Na eleição lá de 2018 em 

que o ex-governador Marconi Perillo chegou a ser preso, Jaime Rincón da Agetop 

também. Tudo armação! Tudo armação! Tanto é que o Supremo Tribunal Federal agora 

determinou a anulação daquela ação lá, resultado da Cash Delivery. Armação do senhor 

mailto:rogerioplima@zipmail.com.br
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Jorge Kajuru, Que aliás, também como senador, até hoje como senador não disse a que 

veio também, ninguém  em tem notícia dele lá no Senado. Armação do senhor Jorge 

Kajuru, e pasmem os senhores, de um promotor do Ministério Público Federal. Mário 

Lúcio Avelar é o nome dele. Agora está difícil, né? Será que o Ministério Público Federal 

vai tomar alguma providência em relação a esse promotor? Se for confirmado tudo isso 

que está sendo publicado? Porque está complicado também, o Ministério Público precisa 

dar satisfações para a população daquilo que ele tem feito. Já teve a armação lá do 

Sérgio Moro lá com o Dallagnol lá da Lava Jato, agora tem desse aqui nessa Cash 

Delivery.  Ministério Público não é para isso não uai! Ministério Público não é para 

armar esquema contra ninguém não! Ministério público é para poder fiscalizar o 

cumprimento da lei! É para isso que serve o Ministério Público! Agora juntou o Kajuru 

com esse promotor lá, armaram um esquema lá para difamar o ex-governador Marconi 

Perillo, deu origem a essa operação, essa cash delivery, prejudicou muita gente, e às 

custas dela o senhor Jorge Kajuru se elegeu senador, né, às custas de uma farsa! de 

uma fake news! É! Infelizmente, porque aí conseguiu ludibriar, enganar a população, 

causou um desgaste muito grande na imagem do ex-governador. Tanto é que as pesquisas 

recentes dizem, né, que a população finalmente descobriu que foi uma farsa, que inclusive 

está reabilitando politicamente o ex-governador Marconi Perillo. E a conta chegou 

agora para o senador Kajuru pagar. Aliás, já vai pagar, né Senador Kajuru? Vinte mil 

reais lá para o ex-governador Marconi Perillo. Perdeu uma ação, perdeu uma ação por 

danos morais lá o Kajuru, perdeu para o Marconi Perillo, vinte mil reais vai ter que 

pagar. Então a conta está chegando, viu Jorge Kajuru? Aquilo que você fez de maldade 

para os outros começa a chegar para você aí! 

 

Já no primeiro trecho da gravação o áudio reproduzido pelo 

querelado acusa o querelante de ser autor de uma armação para desencadear a operação 

cash delivery, ao mesmo tempo que o acusa de ter participado para cometimento de abuso 

de autoridade, um crime previsto na Lei 13.869 de 05 de setembro de 2019. 

Em seguida, de forma absolutamente inverídica e fantasiosa 

afirma que o querelante executou um esquema para difamar o ex-governador Marconi 

Perillo, que deu origem a operação, essa cash delivery, e que, às custas dela, o teria o 
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senhor Jorge Kajuru eleito Senador, onde declara que sua eleição né, às custas de uma 

farsa, de uma fake News, como afirma. 

A divulgação de fatos inverídicos com a construção de uma 

narrativa que não corresponde à realidade, imputando ao querelante práticas contrárias ao 

seu bom, honra e boa fama, inclusive acusando-o da prática de crimes implica na 

tipificação dos crimes capitulados nos artigos 138 e 139 do Código Penal, conforme 

poderá ser observado nos itens seguintes. 

 

II – DA PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA (ART. 138, 

CP) 

O art. 138 do Código Penal tipifica como calúnia a imputação 

falsa de fato definido na legislação como crime. O mesmo artigo, ainda estende a 

responsabilidade aqueles que, sabendo falsa a acusação, a propalam ou divulgam. 

O objeto jurídico tutela a honra objetiva (reputação), ou seja, 

aquilo que as pessoas pensam a respeito do indivíduo no tocante às suas qualidades 

físicas, intelectuais, morais, e demais dotes da pessoa humana. 

A ação nuclear é o verbo caluniar, que significa imputar 

falsamente fato definido como crime. O agente atribui a alguém a responsabilidade pela 

prática de um crime que não ocorreu ou que não foi por ele cometido.  

A calúnia descrita no vídeo é inequívoca e reflexa. Ao mesmo 

tempo que afirma explicitamente que o querelante arquitetou um plano para denunciar 

caluniosamente o ex-governador Marconi Perillo (art. 339, CP) e prestar comunicação 

falta de crime contra o ele (art. 340, CP) com o fim de prejudicar, declara que o fez para 

que o Procurador Federal Mário Lúcio Avelar – que foi candidato a governador no Estado 

do Tocantins pelo PSOL – pudesse usar de seu prestígio na campanha eleitoral (art. 357, 

CP): 

mailto:rogerioplima@zipmail.com.br
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Diz o Código Penal: 

 

Denunciação caluniosa 

Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de 

procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo 

disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, 

imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe 

inocente:        (Redação dada pela Lei nº 14.110, de 2020) 

 Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa. 

 §1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de 

anonimato ou de nome suposto. 

§ 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática 

de contravenção. 

Comunicação falsa de crime ou de contravenção 

Art. 340 - Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a 

ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

 

mailto:rogerioplima@zipmail.com.br
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Ora, quando o áudio divulgado pelo querelado afirma que (...) 

está circulando aí nas redes sociais um vídeo em que o pessoal detalha, detalha, tudo o 

que foi feito para que fosse desencadeada a operação Cash Delivery, lembra dela? Na 

eleição lá de 2018 em que o ex-governador Marconi Perillo chegou a ser preso, Jaime 

Rincón da Agetop também. Tudo armação! Tudo armação! (...) Armação do senhor 

Jorge Kajuru, (....)Armação do senhor Jorge Kajuru, e pasmem os senhores, de um 

promotor do Ministério Público Federal. Mário Lúcio Avelar é o nome dele. 

(...)Ministério Público não é para armar esquema contra ninguém não! (...)Agora 

juntou o Kajuru com esse promotor lá, armaram um esquema lá para difamar o ex-

governador Marconi Perillo, deu origem a essa operação, essa cash delivery, 

prejudicou muita gente, e às custas dela o senhor Jorge Kajuru se elegeu senador, né, 

às custas de uma farsa! de uma fake news! (....) Então a conta está chegando, viu Jorge 

Kajuru? Aquilo que você fez de maldade para os outros começa a chegar para você aí!. 

(...), nada mais está dizendo que a denúncia formulada pelo querelante a 

Procuradoria Federal da República foi caluniosa, ou ao menos se trata de uma 

comunicação falsa de crime, uma vez que, declara que foi um plano arquitetado 

apenas para prejudicar um candidato e desafeto político e pessoal seu, o que 

REPITA-SE, NÃO É VERDADE. 

Ressalto que a narrativa que vem sendo reverberada na sociedade 

que o Senhor Marconi Perillo foi absolvido da operação Cash Delivery pela decisão 

contestada do Ministro Gilmar Mendes, também é recheadas de falácias, pois segundo 

depreende da famigerada decisão não há absolvição ou isenção dos fatos típicos 

praticados. O que a decisão fala é de incompetência funcional da autoridade judiciária, 

que deveria ser da Justiça Eleitoral. Vejamos: 
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Insta esclarecer que, segundo o §1º do art. 138, na mesma pena 

incorre quem sabendo falsa, propala ou divulga o ato calunioso: 

 

Art. 138. (...) 

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, 

a propala ou divulga. 

 

Nesse sentido pode-se externar em similitude: 
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PROCESSO CIVIL - DANO MORAL - NOTÍCIA 

INVERÍDICA EM JORNAL DO SINDICATO/APELANTE - REDUÇÃO DO 

QUANTUM - DOCUMENTO NOVO JUNTADO EM SEDE DE APELAÇÃO - 

PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - AGRAVO RETIDO - MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO - PREJUDICADO EM FACE DA DIMINUIÇÃO DO VALOR 

ARBITRADO. 

1. Ao vincular notícia inverídica em seu jornal, o Apelante 

cometeu ilícito passível de indenização, sob o argumento de restou comprovado o nexo 

de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido, que repercutiu de forma intensa 

e duradoura na esfera íntima do Autor, a ponto de abalar sua reputação e credibilidade 

junto à categoria a qual pertence. 

2. O Apelante deve comprovar, ao juntar documento novo no 

bojo da apelação, tratar-se de elemento de prova revelado tão-somente em sede 

recursal, incidindo, na espécie, o princípio da eventualidade. 

3. O valor indenizatório deve buscar a justa reparação do 

prejuízo sofrido, sempre atento à razoabilidade e à proporcionalidade, pelo que justa e 

razoável a quantia de dez mil reais arbitrada pela r. sentença para a indenização em 

tela. 

4. Apelação e Recurso Adesivo não providos. 

(Acórdão 303286, 20060110798727APC, Relator: MARIA 

BEATRIZ PARRILHA, , Revisor: SÉRGIO BITTENCOURT,  4ª Turma Cível, data de 

julgamento: 23/4/2008, publicado no DJE: 7/5/2008. Pág.: 64) 

 

Portanto, resta claro que o vídeo propalado e divulgado pelo 

querelado como verdadeiro, nada mais é que um instrumento para caluniar o querelante 

com o fito de prejudicar sua reputação, como de fato já se realizou. 
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III – DA PRÁTICA DO CRIME DE DIFAMAÇÃO (ART. 

139, CP) 

Difamar consiste em imputar a alguém fato ofensivo à reputação. 

Imputar consiste em atribuir o fato ao ofendido.  

A doutrina firmou o entendimento no sentido de que o propalador 

comete nova difamação, conforme pontua Cézar Roberto Bittencourt: 

 

“Ora, propalar ou divulgar a difamação produz uma 

danosidade muito superior à simples imputação, sendo essa ação igualmente muito 

mais desvaliosa. A nosso juízo, pune-se a ação de propalar mesmo quando – e até com 

mais razão – se desconhece quem é o autor da difamação original. E não se diga que 

esse entendimento fere o princípio da reserva legal ou da tipicidade, pois propalar a 

difamação de alguém é igualmente difamar e, quiçá, com mais eficiência, mais 

intensidade e maior dimensão”. (Cézar Roberto Bittencourt, Manual de Direito Penal; 

Parte Especial. São Paulo, Saraiva, 2001, pág. 349) 

 

Pois bem, quando o querelado divulga fato inexistente, dizendo 

que o querelante armou com outras autoridades públicas um plano para prejudicar um 

candidato adversário ao Senado Federal, está a difamar a honra e boa fama que ele possui 

perante a sociedade. 

Registre-se que, conforme foi divulgado no Jornal Opção do dia 

04 de maio de 2022, o próprio órgão ministerial adverte que vai processar para 

responsabilizar os envolvidos na produção e divulgação de um vídeo falso que induz as 

pessoas a acreditarem que o procurador da República do Tocantins Mario Lúcio Avelar 

teria usado o Ministério Público Federal (MPF), em 2018, para interferir no resultado das 

eleições. Portanto, trata-se de uma montagem utilizado unicamente para desacreditar as 

autoridades e o próprio querelante: 
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Portanto, resta demonstrado que o fato veiculado não é 

verdadeiro, o que conduz ao entendimento de que o mesmo foi divulgado com o 

deliberado intuito difamatório (animus injuriandi vel diffamandi), uma vez que imputa ao 

querelado a prática de ações ilícitas, sem o mínimo esclarecimento ou apuração, 

desvirtuando-se, pois, da função jornalística e dos deveres de ética e responsabilidade que 

lhes são próprios.  

Neste particular, sobreleva-se que, consoante já se posicionou o 

STJ, na atividade de imprensa é possível vislumbrar a existência de 3 (três) deveres que, 

se observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra, quais sejam, o dever geral de 

cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. Consequentemente, se a 

publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola 

o exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade. A propósito, 

confira-se:  
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“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COMPENSAÇÃO 

POR DANO MORAL. MATÉRIA PUBLICADA NO SÍTIO DA INTERNET DA 

AGRAVANTE. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER DE VERACIDADE. (…) 2. O 

direito à informação não elimina as garantias individuais, porém encontra nelas os 

seus limites. Ao exercê-lo, deve a imprensa se atentar ao dever de veracidade, pois a 

falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem 

como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o 

convívio em sociedade. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1742678/MT, Rel. Minª. Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021);  

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA 

JORNALÍSTICA DE CONTEÚDO OFENSIVO. DIREITOS À INFORMAÇÃO E À 

LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. CARÁTER ABSOLUTO. 

INEXISTÊNCIA. DEVER DE CUIDADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 

(…) 3. Os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento não possuem 

caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais 

que visam à concretização da dignidade da pessoa humana. 4. No desempenho da 

função jornalística, as empresas de comunicação não podem descurar de seu 

compromisso com a veracidade dos fatos ou assumir uma postura injuriosa ou 

difamatória ao divulgar fatos que possam macular a integridade moral do indivíduo. 

(...)” (STJ, REsp 1567988/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018 – g.n.).  

 

Em igual sentido, ainda, os seguintes precedentes: REsp 

1.414.887/DF, Terceira Turma, DJe 28/11/2013; AgRg no AREsp 156.537/RJ, Quarta 

Turma, DJe 26/09/2013; REsp 783.139/ES, Quarta Turma, DJ 18/02/2008; REsp 

1.414.004/DF, Terceira Turma, DJe 06/03/2014; REsp 1414887/DF, Terceira Turma, DJe 

28/11/2013).  

mailto:rogerioplima@zipmail.com.br


     ROGÉRIO PAZ LIMA 
OAB/GO N. 18.575 

 

 

 

Av. Olinda, nº 960, 12º Andar, Sala 1.206, Shopping Lozandes, Park Lozandes, Goiânia, GO, CEP 

74884-120 Fone (62) 9-9635-5917 

rogerioplima@zipmail.com.br 

rogeriopazlima@adv.jur.br 

Vislumbra-se, portanto, a presença de elementos suficientes a 

ensejar a condenação criminal do querelado, porque sua conduta transcendeu a esfera da 

mera informação, posto ter havido a reprodução de insinuações desabonadoras da conduta 

e da pessoa da apelada, de caráter acusatório, sem qualquer nota de esclarecimento, 

denotando descompromisso com o dever de veracidade. Em casos semelhantes, já decidiu 

este Sodalício:  

 

“DUPLO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM DE 

TELEJORNAL. ERRO NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA. VINCULAÇÃO 

INDEVIDA DA IMAGEM DE TELESPECTADORA COMO SENDO AUTORA DE 

CRIME GRAVE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A divulgação de matéria jornalística com informação 

inverídica, em que a fotografia da autora aparece vinculada a fato criminoso de grave 

repercussão do qual não participou, é suficiente para causar dano moral, passível de 

reparação. (...)” (TJGO, AC nº 5486943- 24.2018.8.09.0029, Rel. Desª. Elizabeth Maria 

da Silva, 4ª Câmara Cível, julgado em 03/05/2021, DJe de 03/05/2021);  

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. EMISSÃO DE OPINIÕES E CRÍTICAS A PESSOA PÚBLICA. 

REPRODUÇÃO EM REDE SOCIAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR AFASTADA. 

EXCESSO PRATICADO. (…) 2. O direito de livre informação e manifestação do 

pensamento deve ser exercido com responsabilidade, ética, razoabilidade e boa-fé, sob 

pena de se tornar ilícito na medida em que exorbite esses limites, conforme regra do 

art. 187 do Código Civil. 3. As expressões utilizadas pelo Réu/Apelado, deputado 

estadual, reproduzidas em sua rede social (Facebook), de que o Autor/Apelante, então 

Governador do Estado seria 'administrador corrupto' e 'capeta', não se trata de 

opinião, cuida-se de ataque direto à honra do Autor, o que, indiscutivelmente, enseja 

reparação por dano moral, uma vez que possui repercussão pública e as consequências 

sociais advindas dessa manifestação veiculada podem prejudicar a sua imagem e 
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honra. (...)” (TJGO, Apelação Cível 5246679-14.2017.8.09.0051, Rel. Dr. Sebastião 

Luiz Fleury, 3ª Câmara Cível, julgado em 21/01/2021, DJe de 21/01/2021);  

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. (…) CRÍTICAS VEICULADAS POR JORNALISTA EM JORNAL 

LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À 

DIREITO DA PERSONALIDADE. ABUSO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 

RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. (…) 2. Diante de situações em 

que direitos fundamentações colocam-se em rota de colisão, a doutrina 

constitucionalista e as Cortes Superiores vêm definindo a preponderância de um ou de 

outro casuisticamente, por meio da aplicação de postulados instrumentais e materiais 

de interpretação da Constituição, a exemplo dos princípios da ponderação, 

proporcionalidade e razoabilidade, de modo a se estabelecer o menor sacrifício possível 

a cada um dos bens jurídicos. 3. Inobstante o entendimento doutrinário no sentido de 

que a liberdade de expressão assume uma espécie de posição de preferência (‘preferred 

position’) quando da resolução de conflitos com outros princípios constitucionais e 

direitos fundamentais em razão de sua natureza nitidamente transindividual, trata-se 

de garantia que não ostenta caráter absoluto, uma vez que a amplitude de seu exercício 

traz consigo, em igual dimensão, a responsabilidade civil pelos fatos praticados em 

abuso de direito que, indevidamente, exponham a intimidade ou acarretem danos à 

honra e imagem dos indivíduos. 4. Embora se reconheça que existam casos em que a 

tutela conferida à honra individual é relativizada, como o que ocorre com aqueles que, 

por possuírem uma vida pública ativa, encontram-se naturalmente expostos à opiniões 

e reprimendas por parte da sociedade, os direitos de informação, de livre manifestação 

do pensamento e de imprensa devem ser exercidos com ética, razoabilidade e 

responsabilidade que se exige em um Estado Democrático de Direito. 5. Segundo 

posicionamento do STJ, na atividade de imprensa é possível vislumbrar a existência de 

três deveres que, se observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra, quais sejam, 

o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. 6. In casu, o 

artigo jornalístico subscrito pelo réu/apelante foi divulgado com o deliberado intuito 

difamatório (animus injuriandi vel diffamandi), uma vez que imputa ao autor/recorrido 

a prática de ofensas pessoais, condutas desabonadoras à honra e, inclusive, ações 
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ilícitas, sem o mínimo esclarecimento sobre a forma com que tais informações foram 

obtidas, desvirtuando-se, assim, da função jornalística e dos deveres de ética e 

responsabilidade que lhes são próprios. 7. Restando evidenciada a inobservância dos 

deveres necessários ao exercício regular do direito de informar por parte do 

réu/apelante, bem como caracterizada a ofensa à honra e moral do autor/recorrido, 

deve ser reconhecido o dever de indenizar. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E 

DESPROVIDA.” (TJGO, AC nº 0255926-12.2014.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Roberto 

Favaro, 1ª Câmara Cível, julgado em 05/03/2020, DJe de 05/03/2020). 

 

E, nessa toada, há se esclarecer que o fenômeno reprovável da 

disseminação de notícias falsas, as chamadas “fake news”, caracteriza-se quando ocorre: 

(a) fatos manipulados ou inventados; (b) arbitrariedade na seleção dos fatos noticiados; 

(c) parcialidade na divulgação; e (d) checagem deficiente dos fatos noticiados, conforme 

se extrai de didático julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:  

 

“(...) 1. A liberdade de expressão, consoante decisão do Supremo 

Tribunal Federal, desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático 

brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e 

liberdades (Rcl 22328 / RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso). 2. A medida 

do direito à liberdade de expressão em uma sociedade que se afirma democrática, 

consideradas as dimensões individual e social que a caracterizam, impede, de um lado, 

que alguém seja arbitrariamente limitado ou impedido de manifestar suas ideias e 

opiniões, o que fortalece o funcionamento do sistema democrático pluralista; por outro 

lado, não sendo absoluto o direito à liberdade de expressão, também ilimitada não é a 

proteção da livre circulação de pensamento. 3. Impossibilidade de reconhecimento de 

importância - para que maior proteção lhe seja conferida - à notícia divulgada em redes 

sociais encerrando juízo negativo de valor acerca do uso de dinheiro público, quando 

o relato não reúne elementos imprescindíveis para a aferição da sua probidade dada a 

ausência de indicações que permitam dissipar as dúvidas sugeridas na narrativa. 4. 

Hipótese fática em que reunidos elementos indicativos da ocorrência de circunstâncias 

evidenciadoras da divulgação de fake news: (a) fatos manipulados ou inventados; (b) 
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arbitrariedade na seleção dos fatos noticiados; (c) parcialidade na divulgação; e (d) 

checagem deficiente. Informação reconhecida inverídica. (...) (Acórdão 1300429, 

07272390220198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, 

data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) ” (Grifou-se). 

 

IV – DO PEDIDO 

Diante do exposto requer o querelante que (i) seja recebida a 

presente queixa-crime e (ii) seja citado o querelado para os atos do processo, a fim de 

que, ao final, ele seja condenado nas penas dos crimes inscritos nos arts. 138 c/c 141, III 

por duas vezes; e 139 c/c 141, III, por uma vez, do Código Penal.  

Requer mais, a retirada das seguintes postagens nos endereços 

abaixo relacionados: 

https://www.instagram.com/p/CdJfjQwFLsE/ 

https://www.facebook.com/PSDBGO/videos/187166005637151

9 

 

Requer, por fim, que seja deferida a produção de todos os meios 

de prova admitidos em direito. 

 

GOIÂNIA, GO, 25 de maio de 2022. 

 

 

ROGERIO PAZ LIMA 

OAB/GO nº 18.575 
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