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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0053132-26.2011.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é querelante 
NICANOR ANTONIO LOPES e Apelante/Querelado MARCIO ANTONIO 
FRANCISCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à 
apelação, apenas para fixar pena substitutiva de 10 dias multa em lugar da prestação 
pecuniária - mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos. v.u.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALEX ZILENOVSKI (Presidente sem voto), SÉRGIO MAZINA MARTINS E 
FRANCISCO ORLANDO.

São Paulo, 19 de setembro de 2016.

BANDEIRA LINS
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0053132-26.2011.8.26.0506
Apelante/Querelado: Marcio Antonio Francisco 
Querelante: Nicanor Antonio Lopes 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto nº 03941

INJÚRIA e DIFAMAÇÃO – Absolvição – Inviabilidade – 
Materialidade e Autoria cabalmente demostradas – Recurso parcialmente 
provido, apenas para .

A r. sentença de fls. 224/229, cujo relatório se adota, condenou 

MARCIO ANTONIO FRANCISCO ao cumprimento da pena de 04 meses e 20 dias 

de detenção, em regime inicial aberto, e 22 dias-multa, como incurso nos artigos 139 

e 140, cc. artigo 141, incisos II e III, nos termos do artigo 71, todos dos Código 

Penal, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, no valor de 

01 salário mínimo, em favor da vítima.

Inconformado, apela o acusado pugnando por sua absolvição, ao 

argumento de atipicidade de sua conduta (fls. 238/244). 

Apresentadas as contrarrazões (Querelante  fls. 261/263 e Ministério 

Público  fls. 265/268), opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo 

desprovimento do apelo (fls. 275/279).

           

É o relatório.

Ao que consta da denúncia, em 23 de janeiro de 2012, na cidade de 

Ribeirão Preto, o acusado fazendo uso da rede mundial de computadores, através 

dos sites “http//:www.atrombetadopovo.worldpress.com.br” e 

“http//:marciofrancisco.blospot.com”, ofendeu a honra subjetiva da vítima, Nicanor 

Antonio Lopes, vereador do Município de Ribeirão Preto, ao publicar artigo em que 

se referiu ao ofendido nos seguintes termos: “... o filho do presidente Nicanor Lopes 
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ladrão da Câmara de Ribeirão Preto”. 

E em seguida a publicação do texto ofensivo nos sites acima referidos, 

o indiciado enviou a mesma publicação, através do e-mail 

“caninhapalmeirinha@hotmail”, para inúmeros endereços eletrônicos.

Em outra ocasião, pelos mesmos meios e modos de execução, o 

indiciado ofendeu a honra objetiva da vítima, publicando texto em site da rede 

mundial de computadores “marciofrancisco.blogspot.com” e, ainda, pelo twitter 

“@polvobrasileiro”, em que afirmou que o ofendido: “... Nicanor Lopes que 

incharam a máquina pública em mais de 10 milhões de reais por mês para pagar os 

comissionados, dinheiro que falta por exemplo para tampar buracos da cidade ou 

construir creches, ou postos de saúde de Ribeirão Preto”.

A realidade material do ilícito penal restou comprovada, tendo em vista 

os documentos juntados às fls. 07/10, 32/42 e 68/69 e os depoimentos colhidos nos 

autos. 

De igual modo, emergiu incontroversa a autoria.

Ouvido perante a fase administrativa, o acusado admitiu ter publicado 

em seu blog a matéria sobre o vereador Nicanor Lopes. Justificou, no entanto, sua 

conduta detalhando que a Empresa WTB, de Welson Tadeu Bortoli, tem como sócio 

André Lopes, que é filho do vereador Nicanor Lopes. E através de pesquisas, 

descobriu que o loteamento denominado Parque das Oliveiras pertencia a Empresa 

Balbo Construções. E em decorrência da falência desta empresa, a Prefeitura de 

Ribeirão Preto, por intermédio do Prefeito Welson Gasparini, dentro da legalidade, 

colocou em “caução” (supostamente penhora) cerca de 400 a 500 lotes 

aproximadamente. Porém, durante o governo da Prefeita Darcy, estes lotes 

“caucionados” à Prefeitura foram todos vendidos por intermédio da Empresa WTB, 

sendo que um dos lotes ficou registrado em nome da Empresa WTB. 
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O apelante aventou que, devido à caução, os lotes não poderiam ser 

vendidos, exceto por intermédio de licitação, procedimento que não foi utilizado. O 

acusado ainda alegou que a Empresa WTB foi aberta com capital de R$400,00. Disse 

que levou os fatos acima mencionados ao conhecimento dos vereadores André Luiz, 

Glaucia Berenice e Silvana Rezende, que também tiveram dificuldades no acesso 

aos documentos sobre esse loteamento nos órgãos competentes da prefeitura (fls. 

48).  Apresentou a documentação de fls. 57/59. 

Em Juízo, marcou revelia (fls.178vº).

A vítima Nicanor Antonio Lopes, ouvidos em ambas as fases, afirmou 

que, na época dos fatos, era vereador na cidade de Ribeirão Preto e ocupava a 

Presidência da Câmara. Teve ciência do fato por intermédio de outros vereadores. E 

que a notícia se espalhou e muitas pessoas ficaram sabendo. Disse que fora 

informado que o apelante havia postado em seu blog e remetido, via e-mail, pelo 

endereço “caninhapalmerinha@hotmail.com”, para inúmeras pessoas, textos 

ofensivos à sua honra. Mencionou que o acusado o chamou de ladrão e que 

contribuiu para o inchaço da máquina administrativa. Afirmou que era nítida a 

intenção ofensiva à sua honra, inclusive, com notório prejuízo a sua moral perante a 

sociedade local. Alegou que se sentiu ofendido. 

Acrescentou que quando foi presidente da Câmara cortou 52 cargos de 

livre nomeação, observando exigência do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, assim como criou um teto máximo de sete assessores por parlamentar e 

devolveu aos cofres do município cerca de R$ 7.514.000,00.

Diante desse cenário, não há que se falar em atipicidade.

Não há dúvida de que o réu ofendeu a honra subjetiva da vítima ao 

chamá-lo, em frase na qual descrevia suposta ilegalidade praticada em benefício do 

mailto:_caninhapalmerinha@hotmail.com
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filho dela, de ladrão da Câmara de Ribeirão Preto  predicado aposto de modo 

gratuito e sem relação com a descrição fática em que se viu inserido.

Restou patente que o apelante agiu com o ânimo de injuriar a vítima. 

Não se pode conceber que, sob o argumento de intenção investigativa ou mera 

crítica, o réu predique a qualidade cuja apuração pretende. Aliás, é nítido o caráter 

ofensivo consubstanciado na injúria, posto que o apelante sequer descreveu, com 

clareza, a participação da vítima na irregularidade na qual indicou o envolvimento 

do filho desta e da empresa WTB.

De outro lado, o réu também ofendeu a honra objetiva da vítima ao 

incluí-la em rol de pessoas que, segundo suas palavras, “...incharam a máquina 

pública em mais de 10 milhões de reais por mês para pagar os comissionados, 

dinheiro que falta por exemplo para tampar buracos da cidade ou construir 

creches, ou postos de saúde de Ribeirão Preto” (fls. 68).

Valendo-se de questão ainda não decidida judicialmente, o réu imputou 

à vítima efetiva lesão ao erário, voltada a remunerar ocupantes de cargo de 

confiança  conotando nitidamente o desejo de favorecê-los, em detrimento de 

imperativos do bem comum; e ao tratar essa dupla cogitação como fato e divulgá-la 

amplamente, quis inequivocamente denegrir a honra objetiva do ofendido.  

A documentação de fls. 107/138, de outra parte, não exime o apelante 

de responsabilidade. Conjecturas, suspeitas e mesmo um inquérito civil em 

andamento não permitem qualificar a vítima como ladrão, ou asseverar a público 

indeterminado de pessoas que ele deliberadamente tenha concorrido para inchar a 

Administração Pública. E se o apelante busca arrimo para sua conduta na anterior 

instauração de investigação, resta logicamente impedido de dizer que agiu para que 

investigação fosse instaurada. 

Processos em trâmite também não têm o condão de autorizar a conduta 
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do apelante, sem que deles tenha derivado condenação irrecorrível. Convém 

ressaltar que a condenação da vítima em primeiro grau, na Ação Popular nº 

0005667-31.2005.8.26.0506 não se deu pela nomeação ou por pagamentos a 

funcionários comissionados, cingindo-se à obrigação de devolver quantias que 

recebera  e não que ordenara pagar  na qualidade de vereador, pelo 

comparecimento a sessões extraordinárias convocadas pelo Prefeito Municipal (fls. 

120/124). 

O argumento de que a honra objetiva é insuscetível de ser aviltada se a 

pessoa não goza de boa reputação não se sustenta  particularmente se se afirma, 

como o réu em suas razões, que o prejuízo originário à reputação da vítima derivava 

das próprias apurações de irregularidades mencionadas pelo acusado. Magnifica-se 

tal prejuízo se se afirma como certo, antes de a Justiça se pronunciar em definitivo, 

que essas irregularidades ocorreram e são imputáveis à vítima; e isso, sobretudo, à 

vista das diferentes implicações do juízo jurídico a que se chega após regular 

processo  definindo com clareza inclusive a medida de eventual responsabilidade 

do agente  e da antecipada e genérica condenação reclamada em termos que, 

apontando para a ética, excluem, entretanto, a possibilidade de defesa e a 

delimitação do grau de reprovação merecido pela conduta, que se maximiza na 

própria enunciação do suposto fato. 

Não resta dúvida, de outra parte, quanto ao dolo que dirigiu a conduta 

do réu, que, após publicar as ofensas em blog e em site, procurou dar-lhes ampla 

publicidade, remetendo-as sem pejos a inúmeros endereços eletrônicos  visando 

quiçá a obter crédito adicional para suas assertivas pela extensão e rapidez da 

respectiva divulgação. 

A exaltação momentânea não exclui a ilicitude da ação; e nem explica 

a rápida e ampla difusão que o apelante pretendeu dar a seus juízos de fato e de 

valor. A rigor, caso houvesse meios de se relacionar sua conduta a estados de 

momento  e não há  cumpriria antes pesar em desfavor do acusado o fato de se 
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permitir excesso dessa ordem, passando ao largo de balizar o manejo da palavra 

escrita, em meio digital, pelo respeito meditado e reflexivo sobre as fronteiras entre 

o fato e a especulação. O aspecto irascível que nessa hipótese se teria desvelado 

haveria de ser tratado como traço de personalidade favorecedor de recidivas  e não 

como fator que minimizasse a reprovabilidade da ação.

 

Insta notar, por fim, que, ao ofender a honra de integrante da 

Administração Pública sem o cuidado de esperar que a Jurisdição se pronuncie sobre 

irregularidades que o apelante entende ocorridas no seio daquela, ele, querelado, 

torna concreto um desgaste que transcende a pessoa e se estende à Administração; e 

que talvez não se reverta nem mesmo na hipótese de o apelado ser, a final, 

absolvido. 

Destarte, confirmada e demonstrada a autoria, a condenação do 

apelante era mesmo imperativa e foi bem lançada.

As penas foram aplicadas com correção e não comportam qualquer 

reparo.

Foram bem fixadas as penas de partida no mínimo legal. Ao depois, na 

segunda fase, foi reconhecida, com acerto, a circunstância agravante prevista no 

artigo 141, incisos II e III, do Código Penal: de um lado, a vítima era funcionário 

público, e os fatos narrados se associavam à sua função; e de outro, foi utilizado 

meio que facilitou a divulgação da ofensa, devendo ser mantida a exasperação 

adotada na r. sentença (1/3). 

E, em seguida, considerando os termos do artigo 71, do Código Penal, 

restou finalizada a pena em 04 meses, 20 dias de detenção e 22 dias-multa, no piso, 

para desconto em regime inicial aberto. 
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Era possível, entretanto, que se fizesse a substituição, nos termos do 

art. 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal, de maneira menos gravosa; e assim se 

estabelece nova pena de 10 dias-multa, no piso legal, em lugar da prestação 

pecuniária  à míngua de motivos expostos na r. sentença para que não se adote tal 

solução, benéfica para o réu. 

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento à apelação, 

apenas para fixar pena substitutiva de 10 dias-multa em lugar da prestação 

pecuniária  mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

BANDEIRA LINS

Relator


		2016-09-23T15:21:13+0000
	Not specified




