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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000828-
98.2014.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante JOAO GILBERTO 
SAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e deram parcial 
provimento ao apelo defensivo, tão somente para afastar a dupla e sucessiva majoração em 
1/3 operada em Primeira Instância, pela presença de duas das causas de aumento previstas 
no art. 141 do Código Penal, adotando apenas uma exasperação na razão de 1/3, reduzindo 
a reprimenda, em consequência, para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, 
preservado o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas 
restritivas de direitos, nos termos do r. decisum, corrigindo, ainda, erro material constante 
na dosimetria da pena pecuniária, reduzindo-a ao patamar de 78 (setenta e oito) dias-multa, 
no valor unitário mínimo. No mais, mantiveram a r. sentença guerreada, também por seus 
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES 
MALOSSI JUNIOR (Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.

São Paulo, 9 de junho de 2016

ELY AMIOKA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº     01.976
Apelação  nº 0000828-98.2014.8.26.0553

Comarca: Santo Anastácio  Vara Única
Apelante: João Gilberto Sás

Apelado:  Ministério Público do Estado de São Paulo

Injúria, Difamação e Calúnia continuada. Apelo Defensivo. Pedido 
preliminar de reconhecimento da decadência diante da ausência de 
apresentação de queixa-crime por parte do ofendido no prazo 
legal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade. 
No mérito, pleito de absolvição por insuficiência probatória, pois 
na própria sentença se afirma que os fatos publicados pelo 
acusado apresentam semelhança com os acontecimentos da 
cidade, sendo certo que a Lei de Imprensa garante a divulgação de 
fatos ocorridos e não houve dolo. Pretensão subsidiária de 
aplicação da pena no mínimo legal. Caso que é de ação penal 
pública condicionada, nos termos dos artigos 145, parágrafo 
único, c.c. 141, inciso II, c.c. 327, todos do Código Penal  Vítima 
que era Prefeito, e se enquadra na definição de funcionário público 
para fins penais. Crimes que se deram em razão da função pública 
exercida pela vítima. Existência de representação tempestiva por 
parte do ofendido. Afastamento da preliminar que é de rigor. 
Materialidade e autoria comprovadas. Cópias das edições do 
semanário de propriedade do réu a partir das quais se constata a 
ocorrência dos delitos. Réu que tinha uma coluna em tal 
semanário, que era de circulação gratuita no município de Santo 
Anastácio. Increpado que em momento nenhum negou que tenha 
escrito o que publicou, alegando apenas que suas manifestações 
eram genéricas, fazendo sátiras com o momento político vivido, 
sem, contudo, visar determinada municipalidade ou Prefeito. 
Versão infirmada pela análise do teor de tais manifestações, aliada 
à prova testemunhal. Acusado que utilizava trocadilhos entre as 
palavras “prefeito” e “perfeito” e com o sobrenome de secretário 
da Administração municipal, além de ter afirmado que dos 1.600 
exemplares publicados, 1.000 circulavam somente em Santo 
Anastácio, cidade na qual sempre residiu. Existência de referência, 
outrossim, ao nome da feira agropecuária que ocorre naquele 
mesmo município atrelada à insinuação de que a Prefeitura teria se 
utilizado de verba pública para pagar um churrasco para o 
sindicato rural. Manifestações do réu que guardam relação, de 
maneira distorcida, com acontecimentos daquela cidade. 
Ocorrência de abuso do direito de informar, eis que suas 
publicações tratavam de fatos desprovidos de comprovação.  
Documentos juntados aos autos dos quais se depreende reiteração 
na publicação de fatos distorcidos a ensejar a instauração de 
inquéritos para apuração de circunstâncias que não constituem 
crime ou irregularidade. Ausência de uso da exceção da verdade 
nos casos de calúnia e difamação. Configuração de crime 
continuado no tocante à calúnia, dadas as circunstâncias 
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temporais, espaciais e o modo de execução (publicações 
imputando a prática de diversos crimes ao prefeito-vítima em 
datas sucessivas). Concurso material entre a calúnia continuada e 
os demais delitos. Dosimetria. Penas-base fixadas no mínimo 
legal. Incidência das causas de aumento do art. 141, incisos II 
(crime praticado contra funcionário público em razão de suas 
funções) e III (crime praticado por meio que facilite a divulgação 
da calúnia, da difamação ou da injúria), do Código Penal. 
Acolhimento do parecer Ministerial para afastamento de duas 
elevações sucessivas nas reprimendas, por conta de tais 
majorantes, adotando-se, no entanto, uma só exasperação na 
fração indicada pelo caput do supracitado dispositivo. Correção de 
erro material aritmético na pena de multa, reduzindo-a, nos termos 
do art. 72, do Código Penal. Manutenção do regime inicial aberto 
e da substituição da pena privativa de liberdade por duas 
restritivas de direitos. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente 
provido, tão somente para afastar a dupla e sucessiva majoração 
operada em Primeira Instância pela presença de duas das causas 
de aumento previstas no art. 141 do Código Penal, adotando-se 
apenas uma exasperação, na fração indicada no caput de tal 
dispositivo, com consequente redução da pena; e correção de erro 
material na fixação da pena de multa, reduzindo-a.

Ao relatório da r. sentença de fls. 334/336vº, 

prolatada pela MMª. Juíza de Direito, Dra. Viviane Cristina Parizotto 

Ferreira, ora adotado, acrescento que João Gilberto Sás foi condenado à pena 

de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de detenção, em regime 

inicial aberto, mais o pagamento de 102 (cento e dois) dias-multa, no valor 

unitário mínimo, como incurso no art. 138, na forma do art. 71, c.c. art. 139 e 

art. 140, todos na forma do art. 69, todos do Código Penal. A pena privativa 

de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes na 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo 

prazo da condenação e na prestação pecuniária no valor de um salário-

mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social, tudo 

a ser especificado pelo Juízo das Execuções.

Inconformado, apela o réu.  Preliminarmente, busca 
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o reconhecimento da decadência diante da ausência de apresentação de 

queixa-crime por parte do ofendido no prazo legal, com a consequente 

declaração de extinção da punibilidade. No mérito, pleiteia a absolvição por 

insuficiência probatória, pois na própria sentença se afirma que os fatos 

publicados pelo acusado apresentam semelhança com os acontecimentos da 

cidade, sendo certo que a Lei de Imprensa garante a divulgação de fatos 

ocorridos e não houve dolo. Requer, subsidiariamente, a aplicação da pena no 

mínimo legal (fls. 348/357). 

Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 

359/360), os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.

A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

parcial provimento do apelo, tão somente para se reduzir a reprimenda, 

afastando-se os aumentos sucessivos na terceira fase da dosimetria de cada 

delito, operados pela incidência de duas causas de aumento previstas no art. 

141 do Código Penal, bastando que haja uma só exasperação pelas 

majorantes, ainda que superior a 1/3, em cada delito (fls. 364/369).

É o relatório.

Consta da denúncia que, no dia 18 de fevereiro de 

2012, em horário ignorado, na cidade e comarca de Santo Anastácio, João 

Gilberto Sás1, vulgo “Duka”, injuriou o prefeito municipal Roberto Volpe, 

visando fins de propaganda eleitoral, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.

No dia 09 de dezembro de 2011, em horário 
1 Nascido aos 25.08.1963.
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ignorado, na cidade e comarca de Santo Anastácio, João Gilberto difamou o 

prefeito municipal Roberto Volpe, visando fins de propaganda eleitoral, 

imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.

Nos dias 03 de fevereiro de 2012, 02 de março de 

2012, 09 de março de 2012 e 16 de março de 2012, em horários ignorados, na 

cidade e comarca de Santo Anastácio, João Gilberto, agindo nas mesmas 

condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, 

caluniou o prefeito municipal Roberto Volpe, visando fins de propaganda 

eleitoral, imputando-lhe falsamente fatos definidos como crime.

Segundo se apurou, João Gilberto, dono do 

semanário “Imobiliária Sás Notícias”, resolveu assacar, na “Coluna do 

Duka”, contra a honra do prefeito-vítima, com o fim de realizar propaganda 

eleitoral, antecipada e negativa. 

Nessa empreitada, o acusado, em atos distintos e 

velados, não só injuriou o prefeito-vítima, chamando-o de “rato”, “se ano 

que vem nóis entra na Prefeitura, já contrato uns peritos para pegar os 

ratos” (Edição nº 28), como também o difamou, atribuindo-lhe uma 

administração repleta de condutas erradas: “o novo prefeito se for inteligente 

fecha a Prefeitura e faz alditoria e só reabre quando descobrir tudo de 

errado. Aí nem vai abrir mais” (Edição nº 18). 

Novamente, em atos distintos e velados, mas em 

condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, 
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caluniou o prefeito-vítima, atribuindo-lhe falsamente, entre outras coisas de 

menor gravidade, a prática de “maracutaia” e “fraude” em concurso público: 

“o concurso que teve do dodói não teve maracutaia? ... teve sim, ele passou 

em segundo ou terceiro, só investigar que foi fraude”; “super faturamento” 

de flores: “as flores que tão plantando na fonte... uma vergonha... essas 

flores foram super faturadas” (Edição nº 32); apropriação de parte do salário 

de funcionário do PSFS: “tem funcionário do PSFS que ganha menos que um 

salário mínimo... é que o resto vai pro bolso do perfeito”; a prática de 

“rombo” na Prefeitura Municipal: “eles estão preparando para ir embora de 

mala e cuia com toda a família para outro estado. Imagina o rombo” (Edição 

nº 31); a solicitação e o recebimento de “comissão” em serviços públicos: “já 

está combinado cada serviço ele leva x de comissão... ele vê o perfeito fazer 

ele quer imitar”; a compra de votos do povo anastaciano: “fala para o povo 

pegar cesta básica, dentadura, deixar eles pagar conta de luz, de água, até 

dinheiro... no dia da eleição, só vc entra na urna” (Edição nº 30); e a 

utilização de verba pública para fazer “churrasco”: “a Prefeitura pagou uma 

conta de 41 mil ao sindicato rural... Foi gasto para fazer churrasco todos os 

dias na faisa” (Edição nº 26).

De acordo com a exordial, os fatos acima descritos 

tipificam os crimes de fraude em certame de interesse público (art. 311-A, 

inciso I, do Código Penal), crimes de responsabilidade (Decreto-lei nº 

201/67, art. 1º, inciso I), corrupção passiva (art. 317, do Código Penal) e 

crime eleitoral (art. 299, do Código Eleitoral).

Assim, o increpado foi denunciado por incursão nos 
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delitos de injúria, difamação e calúnia continuada para que os eleitores 

daquela cidade não votassem no “candidato que o perfeito apoiar” nas 

eleições municipais vindouras (Edições nº 29, 30, 31 e 32).

1  Preliminar

Destaque-se que, inicialmente tendo tramitado no 

âmbito da Justiça Eleitoral, o procedimento foi encaminhado à Justiça 

comum Estadual, após a confirmação da r. decisão de fls. 234/237 pelo v. 

Acórdão de fls. 302/309, pelo qual o E. Tribunal Regional Eleitoral 

reconheceu a incompetência da Justiça Eleitoral para o julgamento dos fatos 

imputados ao acusado na exordial.

O Órgão Acusatório manifestou-se, então, pelo 

prosseguimento da persecução penal para se apurar a prática dos delitos de 

injúria, difamação e calúnia continuada (fls. 319/319vº), nos termos do art. 

145, parágrafo único, do Código Penal, que dispõe ser de ação pública 

condicionada os crimes contra a honra praticados contra funcionário público 

no exercício de suas funções (art. 141, inciso II, do mesmo Codex).

Assim, ab initio impende afastar as objeções 

defensivas no sentido de ser da vítima, por meio de queixa-crime, a 

legitimidade para a propositura da ação penal. Isto porque, nos termos do art. 

327 do supracitado diploma legal, é funcionário público aquele que, embora 

transitoriamente, exerce função pública, sendo este o caso da vítima, que era 

Prefeito Municipal à época dos fatos.
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Observe-se, ainda, a existência de representação 

feita pelo ofendido a fls. 91, na medida em que ratificou o teor de notitia 

criminis por ele próprio apresentada a fls. 08/22, na qual pugnou pela 

remessa dos autos ao Ministério Público para a propositura da ação penal, 

que até então imaginava ser de competência da Justiça Eleitoral.

Tal representação foi, outrossim, tempestiva, na 

medida em que se deu dentro do prazo de seis meses disposto no art. 103 do 

Código Penal (notitia criminis em 15/03/2012 e ratificação desta em 

16/04/2012, sendo certo que os fatos se deram em 18/02/2012, 09/12/2011, 

03/02/2012, 02/03/2012, 09/03/2012 e 16/03/2012).

E, como se verá adiante, é inegável que os crimes 

contra a honra em questão se deram em razão da função pública exercida pela 

vítima.

Rejeito a preliminar, portanto. 

2  Mérito

A materialidade está suficientemente comprovada 

pelos exemplares do semanário “Imobiliária Sás” (fls. 28/35 e 117), tudo em 

consonância com a prova oral amealhada aos autos.

A autoria, outrossim, é inconteste.

Na Delegacia, João Gilberto afirmou ser 
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proprietário do jornal “Imobiliária Sás Notícias”, o qual foi criado em agosto 

de 2011. Quanto à coluna denominada “Coluna do Duka”, disse que ele 

próprio a escreve. Esclareceu que tal coluna é como os programas “Zorra 

Total” ou “CQC”, em que faz críticas, mas não fornece nomes de ninguém. 

Declarou que se alguém se sentiu ofendido é porque “a carapuça serviu” e 

que abriu espaço em seu jornal para “direito de resposta”, mas “os 

ofendidos” não se pronunciaram. O jornal é distribuído semanalmente em 

Piquerobi, Ribeirão dos Índios e em Presidente Bernardes e em nenhuma 

dessas cidades houve reclamação ou denúncia referente ao jornal ou, em 

especial à “Coluna do Duka”. O interrogado é filiado ao Partido 

Progressista (PP) há cerca de doze anos, mas nem se recordava disso, sendo 

que somente ficou sabendo porque foi convidado a entrar no Partido Verde 

(PV) e quando foi feita a pesquisa constatou-se que o interrogado já era 

filiado. Não tem atuação política no município e nem pretende se envolver 

com política, tampouco concorrer a cargo público. Escreve as matérias que 

acha que devem ser escritas, mas pessoalmente não tem nada contra o 

prefeito, os vereadores ou outras pessoas do município (fls. 95).

Em Juízo, o réu aduziu que seu jornal era 

distribuído gratuitamente em Piquerobi, Ribeirão dos Índios, Presidente 

Bernardes e em Santo Anastácio. Em nenhum momento foi citado o nome 

de Prefeitura e era simplesmente uma sátira do momento político vivido. Era 

uma sátira tal qual “Zorra Total” ou “CQC”, nunca foi citado nome. Toda 

frase iniciada com “ô Zé” era um assunto novo, não tendo ligação com outro. 

A funcionária levou jornal para Presidente Venceslau e não houve qualquer 

repercussão em relação ao Prefeito de lá. O Jumento Celestino era uma sátira 
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e em uma ocasião o professor Celestino veio lhe questionar, ao que o 

interrogado disse que não tinha nada a ver com ele. Referia-se às Prefeituras 

em geral e não especificamente à de Santo Anastácio. Nunca foi processado 

anteriormente. Do rol acusatório, conhece todas as testemunhas, nada tendo 

contra elas. Às reperguntas do Ministério Público, respondeu que já conhecia 

o Prefeito de Santo Anastácio. O interrogado mora na cidade há quarenta e 

oito anos e nela nasceu. Nunca teve desentendimentos com o Prefeito. Ele o 

chamou em dezembro para saber 'se estava falando dele', ao que disse que 

não. Desde agosto ou meados de fevereiro deste ano, o Prefeito ainda 

mandava matéria para o seu jornal. Eram 1.600 jornais confeccionados por 

semana. Ficavam mil em Santo Anastácio por causa dos patrocinadores, 

porque a maioria era da cidade, e os outros eram distribuídos de forma igual 

nas demais cidades. Em Presidente Bernardes ficavam no Supermercado 

Ulian e nos três postos de gasolina no centro da cidade. Em Ribeirão dos 

Índios, no supermercado principal, na igreja e num barzinho. Em Piquerobi 

na farmácia, no supermercado em frente e num barzinho. O interrogado fazia, 

sozinho, a distribuição nos demais municípios. A funcionária a que se referiu 

só trabalhou para si por um mês e 'não se lembra de seu nome'. Não conhece 

optometrista que trabalhe em Presidente Bernardes, Piquerobi e Ribeirão dos 

Índios. O optometrista que foi citado é de Santo Anastácio. Não sabe de qual 

Prefeitura é a Zafira. Com “faisa” se referiu à feira de Santo Anastácio, 

lembrando que os demais Prefeitos também vão a tal feira. Com relação ao 

hospital, que recebeu herança em imóveis, também foi uma sátira, não quis se 

referir a Santo Anastácio. Não sabe informar qual outro hospital da região 

recebeu herança em imóvel. Sabe que o hospital de Santo Anastácio recebeu. 

Não sabe se o doador tem grau de parentesco com Celestino (fls. 129/130).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0000828-98.2014.8.26.0553 - Santo Anastácio - VOTO Nº 11/21

Contudo, tal versão não encontra respaldo no 

restante do conjunto probatório amealhado aos autos.

A vítima, Roberto Volpe, relatou que o réu atacava 

diretamente a Administração, difamava e insinuava, e por isso acredita que 

era o destinatário de todas as insinuações. O réu começou a publicar tais 

injúrias no jornal e então o chamou para conversar. Nessa reunião, o réu 

pediu que a Prefeitura fizesse um contrato com ele no valor de R$ 4.000,00 

ou R$ 5.000,00 para que o jornal passasse a falar bem da Administração. 

Naquela ocasião, além de sua pessoa e do increpado, estava presente o filho 

dele. O acusado disse “eu sou que nem puta, meu negócio é com dinheiro”. 

Não fez contrato e não deu dinheiro, momento em que o réu começou a falar 

barbaridades através do jornal. Afirma que foi prejudicado. Antes dessa 

conversa, havia mais pessoas no gabinete, dentre eles o Dr. Godoy. O jornal 

chegou expressamente a dizer para não votar no candidato do atual Prefeito. 

Às reperguntas do Ministério Público, disse que “tava na cara” que o réu 

fazia referência à sua pessoa, através do jornal. Não tem certeza se o jornal 

também era distribuído em outras cidades, além de Santo Anastácio (fls. 

221).

A testemunha arrolada pela Acusação, Wilson 

Antonio Leme de Godoy, declarou que era secretário de governo na 

administração de Roberto Volpe. Em 2011 ingressou na municipalidade de 

Santo Anastácio, após aprovação em concurso público, no cargo de controle 

interno. Antes, trabalhou sem concurso a convite de Roberto Volpe. Conhece 

o jornal do Duca e suas reportagens, a exemplo de grande parcela de Santo 
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Anastácio. As reportagens, embora sem o nome de 'Santo Anastácio', diziam 

respeito a fatos ocorridos em Santo Anastácio. Desconhece se o jornal era 

distribuído em outra cidade além de Santo Anastácio. O jornal era gratuito a 

exemplo de outros três existentes na cidade. Recorda-se que uma vez o jornal 

referiu-se à sua pessoa, que tem o sobrenome de Godoy como “Dodói”. As 

reportagens diziam respeito a pessoas do município (fls. 222/223).

Ademir Zambrini contou que é provedor da Santa 

Casa desde 13 de junho de 2010 e não integra o grupo político de Roberto 

Volpe. Ouviu dizer que o jornal de Duca circulava em outras cidades, mas 

nunca viu e não sabe detalhar. O jornal era de graça. Existem outros jornais 

que também circulam na cidade de graça. Às reperguntas do Ministério 

Público, disse que na rua ouviu que o jornal circulava em outra cidade. Quase 

não lia as reportagens do jornal, dizendo que foi atingido por uma delas. 

Algumas edições saíam fazendo referência à Santa Casa e ao provedor. 

Falava diretamente da Santa Casa e do provedor, como aparelho de auferir 

pressão amarrado com arame. Já foi chamado de aproveitador. Essas 

reportagens tratavam diretamente do provedor da Santa Casa. Algumas 

reportagens usaram a expressão “Zambrinagem” (fls. 224).

Edson Silva Tunes narrou que tinha um comércio 

em frente à Prefeitura. O jornal do Duca circulava na cidade de graça, a 

exemplo de outros jornais. O seu comércio distribuía o semanário. Acredita 

que o funcionário de Duca levava o jornal em seu estabelecimento para ser 

distribuído. Às reperguntas do Ministério Público, disse que patrocinava o 

jornal. Pelo que se recorda, cada propaganda inserida nele custava R$ 60,00 
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ou R$ 70,00. Pagava em espécie a uma funcionária que passava recolhendo o 

valor. Às vezes lia a coluna do Duca, que fazia referência a fatos em Santo 

Anastácio, mas não indicava nomes (fls. 225). 

Destarte, em que pesem os esforços desenvolvidos 

pela combativa Defesa, o convencimento firmado a partir das provas é no 

sentido de que o recorrente praticou os delitos, conforme narrativa acusatória. 

Os elementos probatórios trazidos aos autos são 

mais que suficientes para incutir no julgador o juízo de certeza necessário à 

condenação, o que afasta a possibilidade de absolvição.

Com efeito, embora o réu alegue que não indicava o 

nome de ninguém em sua coluna, certo é que em suas manifestações utilizava 

a palavra “perfeito” em um evidente trocadilho com “prefeito”. 

Além disso, o próprio recorrente afirmou que dos 

1.600 exemplares publicados semanalmente, 1.000 circulavam no município 

de Santo Anastácio, no qual ele próprio sempre residiu, o que indica seu 

conhecimento acerca dos acontecimentos de tal cidade e não das demais da 

região.

Isso se torna patente ao considerarmos que diversas 

das manifestações do increpado fazem referência a fatos ocorridos na cidade 

ou a nomes de pessoas e eventos de lá característicos.

Assim é que, consoante o depoimento da 
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testemunha Wilson Godoy, secretário do prefeito-vítima, o apelante a ele se 

referiu com o trocadilho “Dodói” na seguinte frase, tal como citada na 

denúncia, “o concurso que teve do dodói não teve maracutaia? ... teve sim, 

ele passou em segundo ou terceiro, só investigar que foi fraude”. E a 

testemunha realmente se submeteu a concurso público para ingressar nos 

quadros da Prefeitura de Santo Anastácio, conforme declarou.

O provedor da Santa Casa do município de Santo 

Anastácio, Ademir Zambrini, também mencionou que algumas reportagens 

de autoria do réu usaram a expressão “Zambrinagem”, em clara menção a seu 

sobrenome.

Na manifestação “a Prefeitura pagou uma conta de 

41 mil ao sindicato rural... Foi gasto para fazer churrasco todos os dias na 

faisa”, o recorrente fez, ainda, menção à 'FAISA', feira agropecuária que 

ocorre na cidade (fls. 185), de modo que é pouco provável que suas 

afirmações, nesse contexto, tenham sido genéricas e se referido a quaisquer 

outras Prefeituras de municípios em que o jornal era distribuído que não a de 

Santo Anastácio.

Consigne-se, por oportuno, que, quando se diz que o 

increpado se referia a fatos ocorridos na municipalidade de Santo Anastácio, 

não se está afirmando que os acontecimentos se deram do modo criminoso ou 

difamatório como apresentados pelo réu em sua coluna, ao contrário do que 

aduz a Defesa em suas razões recursais. Antes disso, se está reconhecendo 

que as manifestações do recorrente em sua publicação se referem a fatos e 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0000828-98.2014.8.26.0553 - Santo Anastácio - VOTO Nº 15/21

pessoas reais, de um modo, até que se prove o contrário, distorcido. Vale 

dizer, há um fundo de realidade em que suas manifestações  estas sim, 

distorcidas  se baseiam.

O direito de informar não é absoluto, sendo certo 

que houve da parte do recorrente um abuso de tal direito ao afirmar que o 

Prefeito protagonizou “maracutaia”, “superfaturamento” e “rombo”, que “o 

resto vai para pro bolso do perfeito”, que é “rato”.

Nos termos da bem lançada r. sentença:

“A publicação de inverdades ou de fatos desprovidos de comprovação 

não encontra respaldo no ordenamento jurídico e atinge diretamente a 

honra daqueles a quem se refere. Ademais, despreza o direito à correta e 

devida informação deferido às pessoas que se utilizam da mensagem 

emitida por órgãos de divulgação para definir seus conceitos e avaliações.

(…)

No caso dos autos, as 'reportagens' lançadas no jornal 'Imobiliária Sás 

Notícias', além de não terem sido comprovadamente embasadas em fatos, 

pesquisas, entrevistas ou documentos, utilizaram-se de termos que 

evidenciaram o dolo, ainda que eventual, de caluniar o Prefeito, bem 

como de difamá-lo e injuriá-lo. Ademais, a conduta recorrente do 

acusado demonstra a consciência e vontade praticar os delitos a ele 

imputados, tudo a evidenciar o dolo (…).” (sic  fls. 335vº).

Nesse contexto, observa-se ser mesmo recorrente a 

conduta do réu no sentido de publicar fatos distorcidos e fazer, assim, com 

que inquéritos sejam instaurados para a apuração de circunstâncias que não 

constituem irregularidades, tampouco crimes.
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Deveras, consta dos autos a fls. 181/184 pedido do 

Ministério Público de arquivamento de inquérito instaurado para apurar 

possível crime de exercício ilegal da medicina que teve origem em uma de 

suas publicações, conforme se extrai do seguinte excerto:

“No entanto, a prova se afigura inidônea. Com efeito, o 

médico/denunciante disse que tomou ciência, por meio de propagandas 

feitas pelo jornal, de que o averiguado possui uma clínica 'para exame de 

vista' equipada com aparelhos oftalmológicos, os quais 'são de uso 

exclusivo dos médicos' (fls. 24); entrementes, a testemunha Márcio 

Roberto Rodrigues, também médico oftalmologista, noticiou que, ao 

atender alguns de seus pacientes, os mesmos se queixavam de lentes 

prescritas pelo averiguado, sendo que tomou conhecimento de que o 

averiguado possui uma ótica e realiza exames oftalmológicos (fls. 40); e 

o averiguado apregoou que é formado em optometria e, embora realize 

atendimentos em seu consultório, 'não pratica atos de medicina, uma vez 

que não faz uso de equipamentos invasivos nem de medicamentos (...)'” 

(sic  fls. 181vº).

Daí o questionamento ao réu, durante sua oitiva em 

sede judicial, se conhecia algum optometrista ou não.

Ademais, como bem ressaltado pela Douta 

Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, o apelante,  cuja versão de 

que suas manifestações eram genéricas, diante do conjunto probatório, não 

convence  ao menos com relação aos delitos de calúnia e difamação, poderia 

ter invocado a exceção da verdade, o que não fez. 

Da análise do conjunto probatório, portanto, 

superadas as alegações do réu no sentido de que apenas publicava 
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manifestações genéricas acerca do momento político e que não se referiam  a 

um prefeito ou município em específico, depreende-se que o increpado 

praticou o delito de injúria ao publicar na edição nº 28 de seu semanário (fls. 

32) que o prefeito era um “rato” e que “se ano que vem nóis entra na 

Prefeitura, já contrato uns peritos para pegar os ratos” (sic).

Houve, também, a imputada difamação decorrente 

da publicação, na edição nº 18 (fls. 117), de que “o novo prefeito se for 

inteligente fecha a Prefeitura e faz alditoria e só reabre quando descobrir 

tudo de errado. Aí nem vai abrir mais” (sic). 

E verificou-se a continuidade delitiva no delito de 

calúnia, eis que foram seguidas (03/02/2012 e 02, 09 e 16/03/2012) as 

manifestações do acusado em seu semanário que insinuavam a prática, por 

parte do prefeito-vítima, de fraude em certame de interesse público (art. 311-

A, inciso I, do Código Penal), de crime de responsabilidade (Decreto-lei nº 

201/67, art. 1º, inciso I), de corrupção passiva (art. 317, do Código Penal) e 

de crime eleitoral (art. 299, do Código Eleitoral), conforme o entendimento 

do douto Parquet, in verbis: 

Edição nº 32 (fls. 28): “o concurso que teve do 

dodói não teve maracutaia? ... teve sim, ele passou em segundo ou terceiro, 

só investigar que foi fraude” (sic); 

Edição nº 32 (fls. 28): “as flores que tão plantando 

na fonte... uma vergonha... essas flores foram super faturadas” (sic);
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Edição nº 31 (fls. 29): “tem funcionário do PSFS 

que ganha menos que um salário mínimo... é que o resto vai pro bolso do 

perfeito” (sic); 

Edição nº 31 (fls. 29): “eles estão preparando para 

ir embora de mala e cuia com toda a família para outro estado. Imagina o 

rombo” (sic); 

Edição nº 30 (fls. 30): “já está combinado cada 

serviço ele leva x de comissão... ele vê o perfeito fazer ele quer imitar” (sic); 

Edição nº 30 (fls. 30): “fala para o povo pegar cesta 

básica, dentadura, deixar eles pagar conta de luz, de água, até dinheiro... no 

dia da eleição, só vc entra na urna” (sic);

 Edição nº 26 (fls. 33): “a Prefeitura pagou uma 

conta de 41 mil ao sindicato rural... Foi gasto para fazer churrasco todos os 

dias na faisa” (sic);

Edições nº 29, 30, 31 e 32 (fls. 31, 30, 29 e 28): 

incitação para que os eleitores daquela cidade não votassem no “candidato 

que o perfeito apoiar” (sic) nas eleições municipais vindouras.

Configurado, outrossim, o concurso material entre a 

injúria, a difamação e a calúnia continuada.

Ressalte-se, por fim, que restaram devidamente 
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comprovadas as majorantes insculpidas no art. 141, incisos II (crime 

praticado contra funcionário público em razão de suas funções) e III (crime 

praticado por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da 

injúria), do Código Penal, na medida em que os delitos de injúria, difamação 

e calúnia continuada se deram contra prefeito, funcionário público para 

efeitos penais, em razão do exercício de suas funções na administração 

municipal, por meio de semanário de circulação gratuita.

Passo à análise da dosimetria. 

Na primeira fase, as penas-base foram fixadas no 

mínimo legal, isto é, em seis meses de detenção e dez dias-multa para o delito 

de calúnia, três meses de detenção e dez dias-multa para o dleito de 

difamação, e um mês de detenção para o delito de injúria.

Na segunda, ausentes circunstâncias agravantes ou 

atenuantes.

Na derradeira etapa, incidentes as causas de 

aumento dos incisos II e III do art. 141 do Código Penal, as reprimendas de 

cada delito foram aumentadas em duas vezes sucessivas em 1/3. 

Nesse aspecto, acolhe-se o parecer da Douta 

Procuradoria Geral de Justiça, para aplicar-se uma só exasperação pela 

presença das duas majorantes. Todavia, anote-se que tal elevação deve se dar, 

ao contrário do ponderado pelo E. Procurador, somente na razão de 1/3 e não 
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em fração maior, eis que o caput do art. 141 do Código Penal é taxativo ao 

dispor que as penas se aumentam de 1/3.

Assim, as penas passam a corresponder a oito meses 

de detenção e treze dias-multa (delito de calúnia), quatro meses de detenção 

e treze dias-multa (delito de difamação), e um mês e dez dias de detenção 

(delito de  injúria).

Verificada, ainda, a continuidade delitiva no tocante 

aos delitos de calúnia, uma vez que o réu, aproveitando-se das circunstâncias 

temporais (03/02/2012 e 02, 09 e 16/03/2012) e espaciais, bem como do 

mesmo modo de execução, praticou, ao menos, cinco delitos, devendo estes 

ser havidos um como continuação do outro, a reprimenda foi exasperada em 

1/3.

A pena relativa à calúnia continuada perfaz, 

portanto, dez meses e vinte dias de detenção. Cabe, aqui, pequena correção de 

erro material, para reduzir-se o quantum da pena pecuniária a sessenta e 

cinco dias-multa (cinco crimes de calúnia), nos termos do art. 72, do Código 

Penal.

Configurado o concurso material entre este e os 

demais crimes, as penas tornam-se definitivas em 01 (um) ano e 04 (quatro) 

meses de detenção, mais pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, no 

valor unitário mínimo.

Mantém-se o regime inicial aberto, bem como a 
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substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, 

nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, in fine, consistentes em: (a) 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo 

prazo da condenação, e (b) prestação pecuniária no valor de um salário-

mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social, tudo 

a ser especificado pelo Juízo das Execuções.

Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito a 

preliminar e dou parcial provimento ao apelo defensivo, tão somente para 

afastar a dupla e sucessiva majoração em 1/3 operada em Primeira Instância, 

pela presença de duas das causas de aumento previstas no art. 141 do Código 

Penal, adotando apenas uma exasperação na razão de 1/3, reduzindo a 

reprimenda, em consequência, para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de 

detenção, preservado o regime inicial aberto e a substituição da pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do r. 

decisum, corrigindo, ainda, erro material constante na dosimetria da pena 

pecuniária, reduzindo-a ao patamar de 78 (setenta e oito) dias-multa, no valor 

unitário mínimo. No mais, mantém-se a r. sentença guerreada, também por 

seus fundamentos.

Ely Amioka

Relatora
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