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elementos mínimos que, dentro do contexto fático-temporal em que foi proferida, permite a qualquer pessoa entender que o 
Réu estava imputando aos ofendidos a perpetração do crime tipificado no art. 299 do Código Eleitoral. 

Assim, conforme consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário, para que o crime de calúnia se configure não é 
necessário que, na imputação do fato criminoso, descrevam-se/empreguem-se minuciosamente todos os detalhes, 
circunstâncias e núcleo(s) da norma legal que o prevê. Basta que os fatos narrados se harmonizem com a definição contida na 
norma legal incriminadora e que o fato imputado seja específico e objetivamente determinado, de modo que os elementos 
empregados na imputação/acusação goze de credibilidade perante o ouvinte.

[...]

Essa forma de calúnia é chamada na doutrina do Direito Penal de equívoca ou implícita, ou seja, a ofensa é velada, discreta. O 
sujeito, sub-repticiamente, passa o recado no sentido de que a vítima teria praticado um delito.

[...]

Nessa linha de raciocínio, fica patente que em um comício eleitoral, numa pequena cidade do interior do Estado, a imputação 
"eles passaram a noite por aqui, Deputado, ontem, distribuindo dinheiro (...)"  feita por parte de um candidato (Gustavo Feijó) 
ao gestor municipal daquela cidade e a seu sobrinho, candidato a prefeito naquela mesma cidade, soa nítido no ouvido de 
qualquer ouvinte/eleitor, até mesmo do dotado de precária instrução formal, que o locutor está afirmando que as vítimas 
passaram à noite comprando votos, ou seja, cometendo o crime de corrupção eleitoral, enquadrado no art. 299 do Código 
Eleitoral.

[...]

O voto divergente, por seu turno, entendeu ausente a materialidade do crime de calúnia, por não haver menção no discurso à 
compra de votos, rechaçando a possibilidade de calúnia equívoca ou implícita 

(fls. 1.115-1.117):

[...]

Do trecho do discurso não verifico a atribuição do crime de corrupção eleitoral às vítimas, uma vez que sequer há elementos 
mínimos que, mesmo dentro do contexto fático-temporal em que foi proferido, seja possível entender que o réu estava 
imputando aos ofendidos a prática do crime tipificado no art. 299 do Código Eleitoral. MENÇÃO NENHUMA HÁ COM RELAÇÃO A 
COMPRA DE VOTOS!!!

Não desconheço que a doutrina do Direito Penal aceita a chamada calúnia equívoca ou implícita, ou seja, aquela ofensa velada, 
discreta, na qual o sujeito, sub-repticiamente, passa o recado no sentido de que a vítima teria praticado um delito. Contudo, 
não evidencio o enquadramento ao tipo penal da calúnia, de acordo com fortes precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, em 
que ficou assentada a não configuração do delito de calúnia quando inexistente a imputação de fato determinado. Para elucidar 
o tema cito alguns julgados, verbis:

[...]

Não me parece, portanto, que o fato descrito possa ser considerado calúnia, que, segundo os termos da norma, exige a 
imputação de fato definido como crime. Nesse sentido, Mirabete, citando decisão do Supremo Tribunal, registra que "para a 
caracterização do crime de calúnia é imprescindível a existência de fato determinado". No mesmo sentido é a opinião de 
Delmanto: "O fato deve aparentar ser específico ou determinado".

Na espécie, do trecho do discurso "eles passaram a noite por aqui, Deputado, ontem, distribuindo dinheiro (...)" , a referência, a 
meu ver, foi absolutamente genérica, sem, entretanto,- imputar às vítimas a prática de qualquer fato determinado que possa 
ser definido como crime, principalmente o crime de corrupção eleitoral, enquadrado no art. 299 do Código Eleitoral. (ACÓRDÃO 
N° 21.396 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 21.396 - CLASSE 22 - ACRE (9ª Zona - Rio Branco).

 Observe-se, repita-se, que inexiste menção alguma a compra de voto!

No máximo, conseguiria vislumbrar aqui que o réu teria insinuado, durante o ato de propaganda eleitoral, que os candidatos 
adversários utilizaram do poderio econômico, de forma excessiva, distribuindo (derrame) recursos financeiros, com 
possibilidade de afetar, quiçá, a normalidade e a legitimidade do pleito. É o chamado abuso do poder econômico em matéria 
eleitoral. Porém, não consigo enxergar a atribuição, nem mesmo velada, do cometimento de corrupção eleitoral, porque em 
nenhum momento das falas se verifica a menção dirigida à compra de votos.

Código Penal Interpretado, Atlas, 1999, p. 774.

Código Penal Comentado, Editora Renovar, 52ª Edição, p. 275.

[...]

De acordo com a jurisprudência pátria, exige-se, para a caracterização do crime de calúnia, a imputação de fato determinado 
definido como crime, não sendo suficiente para tanto afirmações de cunho genérico, ainda que estas atinjam a honra do 
destinatário.

Nesse sentido, a remansosa jurisprudência do STF e desta Corte:


