
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2017.0000707943

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de 
Nulidade nº 3006996-96.2013.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é 
embargante DANIEL JOSE DE LIMA e Interessado ASSOCIAÇÃO DOS 
CONSTRUTORES, IMOBILIARIAS E ADMINISTRADORAS DO GRANDE ABC, é 
embargado COLENDA 4ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, vencidos os eminentes 
desembargadores Edison Brandão e Luís Soares de Mello, acolheram os presentes 
embargos a fim de, nos termos do voto vencido, substituir a pena privativa de liberdade, 
mas por apenas uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à 
comunidade, pelo prazo da condenação, alterando para o aberto o regime inicial em caso 
de descumprimento.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS 
SOARES DE MELLO (Presidente), IVAN SARTORI, EUVALDO CHAIB E EDISON 
BRANDÃO.

São Paulo, 12 de setembro de 2017

CAMILO LÉLLIS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Embargos Infringentes n.º 3006996-2013.8.26.0554/50000

Comarca: Santo André

Embargante: Daniel José de Lima

Embargada: Colenda 4.ª Câmara Criminal

Voto n.º 22994

EMBARGOS INFRINGENTES  DIFAMAÇÃO  Pretendida substituição 
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e abrandamento 
do regime inicial, nos termos do voto vencido  Necessidade  Réu 
primário, crime de menor potencial ofensivo e apenado com detenção, 
fixada em concreto, reprimenda inferior a 01 ano, não perpetrado 
mediante violência ou grave ameaça  Socialmente recomendada a 
substituição pretendida, assim como a alteração do regime inicial para o 
aberto. Embargos acolhidos.

Vistos.

                                                                                                                                                                

Trata-se de embargos infringentes opostos por 

Daniel José de Lima contra v. acórdão a fls. 857/861, que por 

maioria de votos, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou 

provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, vencido, 

em parte, o Eminente Terceiro Juiz Desembargador Euvaldo 

Chaib, que dava parcial provimento ao apelo para substituir a 

pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, 

consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo 

da condenação e prestação pecuniária no valor de 10 salários 

mínimos, em favor da Associação Querelante, alterando o 

regime inicial para o aberto.

Insurge-se o ora embargante com base no voto 

parcialmente vencido acima mencionado, pretendendo a 

substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos 

e o abrandamento do regime inicial (fls. 865/868).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo 
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acolhimento dos embargos (fls. 870/874).

É o relatório.

Cinge-se a divergência à possibilidade de 

substituição da pena privativa de liberdade e alteração do 

regime inicial para o aberto, pontos aos quais se aterá a 

presente análise.

 

Pois bem, sem desdouro do entendimento da d. 

maioria, deve voto do eminente 3º Juiz prevalecer.

Vale dizer, a despeito de a personalidade do 

agente ter sido sopesada como circunstância judicial 

desfavorável, ainda assim, a substituição da reprimenda 

corporal por restritivas de direitos se afigura medida 

socialmente recomendada.

A uma, porque o embargante é primário.

Em segundo lugar, trata-se de crime de menor 

potencial ofensivo, apenado com detenção, sendo que, 

concretamente, sequer superou 01 ano; ademais, não é 

caracterizado pela violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, as consequências da conduta não 

extrapolam as normais para o tipo e, como muito bem 

anotado no voto vencido, inegável que difamação de pessoa 

jurídica, uma associação, não se reveste da mesma gravidade 

da mesma ofensa infligida à pessoa física.
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Suficientes, portanto, tendo em conta a 

necessidade de repressão e prevenção da conduta criminosa, 

a imposição de penas restritivas de direitos em substituição à 

privativa de liberdade.

E, pelos mesmos fundamentos  inegável 

razoabilidade da medida  o regime inicial aberto se afigura 

cabível em caso de descumprimento da substitutiva.

No entanto, uma vez que a pena corporal não 

supera 01 ano, de rigor seja substituída tão somente por uma 

restritiva de direitos (art. 44, §2.º, do Código Penal), que, aqui, 

deve ser a prestação de serviços à comunidade, dado que se 

trata de pena “mais eficiente e benéfica para a sociedade como 

um todo, uma vez que a comunidade ou entidades sociais são 

beneficiadas pelos serviços prestados pelos sentenciados que, 

ao mesmo passo, colhem as benesses oriundas da reintegração 

social, reeducação e conscientização de sua responsabilidade 

perante à comunidade (...)”, conforme muito bem anotado na 

declaração de voto vencido (fls. 861).

Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os 

presentes embargos a fim de, nos termos do voto vencido, 

substituir a pena privativa de liberdade, mas por apenas 

uma restritiva de direitos, consistente em prestação de 

serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, 

alterando para o aberto o regime inicial em caso de 

descumprimento. 

 CAMILO LÉLLIS

                     Relator
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