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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
3019064-04.2013.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/a.m.p LUIZ 
ALBERTO SEGALLA BEVILÁCQUA e Apelante/Apelado CASSIUS ABRAHAN 
MENDES HADDAD, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos negaram provimento a 
ambos os apelos, vencido em parte o E. Relator sorteado que substituía a pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos. O E. Des. Pinheiro Franco declara voto 
vencedor.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
DAMIÃO COGAN (Presidente sem voto), PINHEIRO FRANCO E TRISTÃO 
RIBEIRO.

São Paulo, 9 de novembro de 2017.

MARCELO GORDO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 3019064-04.2013.8.26.0320
APELANTE/A.M.P: LUIZ ALBERTO SEGALLA BEVILÁCQUA 
APELANTE/APELADO: CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD
COMARCA: LIMEIRA
VOTO Nº 10306

Crimes contra a honra  Calúnia e difamação  

Sentença condenatória  Recurso defensivo e do 

assistente de acusação  Preliminar de nulidade 

afastada - Audiência realizada por meio de 

sistema de videoconferência  Validade  Dizeres 

do acusado que permitem deduzir imputação 

falsa de crime, além de fatos ofensivos à 

reputação do querelante  Provas suficientes, 

outrossim, a comprovar seja o réu o autor das 

declarações tidas por ofensivas  Condenação 

mantida  Infrações cometidas em continuidade 

delitiva  Substituição da aflitiva por penas 

restritivas de direito admissível  Apelo defensivo 

parcialmente acolhido, desprovido o recurso do 

assistente de acusação.

Cuida-se de apelações interpostas contra a r. sentença (fls. 262/297) que 

julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou o réu Cassius Abrahan 

Mendes Haddad como incurso, por três vezes, no artigo 138, c.c. o artigo 71, caput; 

por nove vezes, no artigo 139, c.c. o artigo 71, caput; ambos c.c. o artigo 141, incisos II 

e III, e na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, a cumprir, em regime 

semiaberto, a pena detentiva de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, além do 

pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, no valor mínimo legal.

Inconformados, recorrem a vítima, por meio de seu assistente de acusação 

(fls. 131/134), e o réu.

Requer o primeiro afastamento da continuidade delitiva através do 
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reconhecimento da habitualidade criminosa, pugnando, assim, pela aplicação do cúmulo 

material e consequente recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena, já 

que a pena será superior a 08 (oito) anos (fls. 302/309).

O acusado, por sua vez, alega, preliminarmente, nulidade processual desde a 

audiência de instrução, em razão de sua realização por videoconferência. No mérito, 

pretende desate absolutório, em síntese, por atipicidade de suas condutas (fls. 943/968).

Apresentadas as contrarrazões (fls. 904/906, 970/977 e 981/998), a douta 

Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (fls. 1002/1004).

É o relatório.

Por proêmio, não se ausculta a propalada irregularidade no feito.

Isto porque, ao contrário do aludido pela defesa, a relação processual não se 

acha maculada em razão da audiência de oitiva do acusado ter sido realizada pelo 

sistema de videoconferência. 

A Lei nº 11.900/09, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, 

permite que os depoimentos colhidos em audiência sejam gravados e também que o 

interrogatório seja realizado por teleaudiência, medidas que objetivam proporcionar 

economia ao erário, evitando, assim, deslocamento desnecessário de presos, muitas 

vezes por longas distâncias, bem como segurança à população em geral, fidelidade das 

informações registradas e, em especial, celeridade na tramitação do processo, sem que 

se descuide dos direitos constitucionalmente assegurados ao acusado; o que, ademais, 

foi devidamente consignado pelo d. juízo a quo no r. decisório (fls. 262vº/264).

Acerca do tema, destacam-se os entendimentos aduzidos neste sentido:

“INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA APÓS A 

VIGÊNCIA DA LEI N. 11.900/09. MEDIDA DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADA. LEGALIDADE. 2. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 

PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. 3. 

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CABIMENTO. 
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PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. NATUREZA E 

QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA 4. RECURSO IMPROVIDO. 1. 

A Lei n. 11.900/09 alterou a redação do art. 185 do CPP para permitir a 

realização do interrogatório "on-line". Tal procedimento é excepcional, 

somente justificável quando presente pelo menos um dos requisitos do §2°, 

do art. 185, devidamente fundamentado pelo magistrado - o que aqui ocorre. 

[...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ - AgRg no HC nº 

199.414/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Belizze - 5ª Turma - dj. 18.09.2012 - 

dje 21.09.2012);

“2. Preliminar. Réus presos. Interrogatórios por videoconferência. Art. 

185, §2º, do Código de Processo Penal. Medida bem justificada. Princípios 

do contraditório e da ampla defesa assegurados. Inocorrência de nulidade. 

Preliminar rejeitada. Precedentes do STJ (AgRg no HC 199.414/SP - Rel. 

Ministro Marco Aurélio Belizze  5ªT.  j. 18.09.2012  DJE 21.09.2012 e 

HC 155.832/SP - Rel. Ministro Gilson Dipp  5ªT.  j. 01.03.2011 - DJE 

14.03.2011)” (TJSP  AP nº 0012837782015  Rel. Des. Airton Vieira -  3ª 

Câmara de Direito Criminal  dj. 15.08.2017  dje 05.09.2017).

“De início, as preliminares não vingam por não se vislumbrar a ocorrência 

de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do 

contraditório ou da ampla defesa. Ao reverso, o rito e as fases processuais 

foram regularmente observados, não se verificando a presença de eiva capaz 

de ensejar a anulação do processo, senão vejamos. Primeiro. A realização 

do interrogatório do réu pelo sistema de teleaudiência não contém 

irregularidade, sobretudo porque a solenidade foi concretizada sob a égide 

da Lei nº 11.900/09, sem desconsiderar que predomina o entendimento no 

sentido de que a utilização de referido sistema para a agilização do 

andamento de processos judiciais não é inconstitucional, máxime quando 

não demonstrado o efetivo prejuízo aventado pela parte, como in casu, ex 

vi do que preceitua, expressamente, o artigo 563, do Código de Processo 

Penal”. (TJSP  AP nº 0000240-63.2015.8.26.0551  Rel. Des. Juvenal 

Duarte - 5ª Câmara de Direito Criminal  dj. 01.12.2016  dje 05.12.2016).

Mais a mais, inexistiu prejuízo a qualquer das partes ou mesmo à apuração 
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da verdade substancial, já que o réu teve oportunizado o exercício da defesa técnica. 

Desta feita, não há nulidade, como reza o brocardo pas de nullité sans grief, capitulado 

no artigo 563 do Código de Processo Penal. 

Neste sentido:

“O interrogatório realizado por videoconferência, em tempo real, não viola 

o princípio do devido processo legal e seus consectários. Para que seja 

declarada a nulidade do ato, mister a demonstração do prejuízo nos termos 

do art. 563 do Código de Processo Penal” (STJ, HC nº 34.020/SP, Rel. Min. 

Paulo Medina, 6ª Turma, j. em 15.09.2005).

Afastada, assim, a preliminar, no mérito, unicamente o recurso defensivo 

merece provimento, e somente sob enfoque parcial.

Consta dos autos que o acusado, nas circunstâncias espaço-temporais 

descritas na incoativa, por meio da rede social na internet (“Facebook”), caluniou, por 

três vezes, e difamou, por nove vezes, funcionário público, Dr. Luiz Alberto Segalla 

Bevilácqua, Promotor de Justiça, em razão de suas funções, imputando-lhe falsamente 

fatos definidos como crimes, bem como fatos ofensivos à sua reputação.

Interpelado em juízo, o querelado refutou as faltas que lhe foram irrogadas 

(mídia digital de fl. 169). Ao que historiou, é advogado e possuía uma página bastante 

visitada na rede social “Facebook”, a qual utilizava tão somente para tecer críticas à 

atuação do Promotor de Justiça lotado naquela comarca. Asseverou atuar como 

jornalista em sua página, explanando que tal ocupação prescinde de qualquer registro 

profissional. À época, entendia que o membro do Parquet não desempenhava 

corretamente suas funções, no entanto, em nenhum momento o difamou, caluniou ou 

injuriou publicamente, apenas expunha fatos. Objetivava, com suas ações, “provocar a 

vítima a trabalhar”. Foi muito criticado ao ingressar com ações populares diante da 

inércia do querelante. Está preso pelo delito de coação no curso do processo, mas 

responde em outros processos por crimes contra a honra, bem como por estelionato. 

Referiu ser perseguido pelo Ministério Público. Em nenhum momento teve intenção de 

ferir a honra do Promotor, mas sim que ele atuasse em prol do bem público. Quanto aos 
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textos publicados  e lidos durante a instrução  negou reconhecer palavra por palavra, 

mas confirmou as críticas naquele sentido. Negou ter dito que o referido membro do 

Ministério Público fosse corrupto, bandido ou tenha recebido qualquer quantia 

ilicitamente. Apagou todas as críticas e se arrepende de tê-las publicado. Retratou-se, 

através da mesma plataforma, antes mesmo de ser citado. Em uma das publicações 

apresentadas, agiu com animus jocandi e, em outras, se referia ao Ministério Público, 

como um todo, e não a um Promotor em específico. Criticou diversas outras autoridades 

públicas, como vereadores, prefeitos e magistrados. Rememorou que, em outras 

ocasiões, nominou outros Promotores de Justiça além da vítima, tanto que, no dia 13 de 

março de 2013, todo o Ministério Público do Estado de São Paulo, incluindo o 

Procurador Geral de Justiça, reuniu-se para desagravá-lo. Não se retratou nos autos do 

processo, pois não tinha conhecimento de sua existência, contudo, as retratações 

publicadas em sua página no “Facebook” tiveram mais visualizações do que as próprias 

críticas. 

Nisso reduzida sua escusa, é de se conceber o seu insucesso.

Antes da apreciação das escritas, vai-se aos dados processuais.

O querelante, Luiz Alberto, por sua vez, reportou o sucedido (mídia digital 

de fl. 169). É membro do Ministério Público, foi Promotor do Meio Ambiente e da 

Justiça Eleitoral, bem como membro do Grupo de Combate ao Crime Organizado 

(GAECO); e conhece o réu desde sua época de estudante. Tomou conhecimento através 

dos jornalistas Renata Reis e Rafael Sereno de que o acusado valia-se de redes sociais 

(“Facebook” e “Twitter”) para lhe atacar publicamente, insinuando que seria corrupto e 

agia na comarca ilicitamente em defesa do interesse de particulares. Por isso, o acusado 

apresentou representação no núcleo do GAECO, requerendo instauração de 

Procedimento Investigatório Criminal (PIC) contra autoridades públicas que teriam 

concordado com a concessão do Shopping da cidade. Com relação aos fatos que lhe 

foram imputados, explanou não ser o único componente do núcleo; integravam outros 

Promotores de Justiça, sendo as decisões tomadas de forma colegiada, através da qual, 

entenderam ser caso de promoção de arquivamento - homologado, posteriormente, pelo 
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Poder Judiciário. Crê que a finalidade do acusado era “manchar sua honra na Comarca 

de Limeira”, já que os demais membros do Parquet não foram alvo de críticas. Apesar 

do réu, em suas postagens, afirmar o contrário, não subscreveu a Ação Civil Pública 

movida contra a “Foz do Brasil”, declarada inepta pelo Judiciário. Na verdade, o Dr. 

Cléber Rogério Masson, removido para a Capital, foi seu subscritor. Em razão dos 

ataques do acusado, encerrou sua conta no “Facebook”, já amigos seus de infância, bem 

como familiares tiveram acesso a tudo que o réu dizia, “gerando um dano sem preço”. 

Ademais, sua esposa sofreu em demasia com as mentirosas afirmações, tendo que, até 

mesmo, tomar medicação. Com seus textos, o acusado denegria sua honra aos leitores 

leigos, inferindo que se valia de seu cargo público como Promotor para cometer 

ilicitudes com interesses políticos, causando prejuízo à municipalidade. Todas as ações 

ministeriais, notadamente as do GAECO, foram subscritas por mais Promotores de 

Justiça - todos analisando a prova - e recebidas pelo Poder Judiciário. Também foi 

vítima de coação no curso do processo praticada pelo réu. Assim como outras 

autoridades, passou a receber mensagens anônimas ameaçadoras, as quais, através de 

investigação do GAECO  da qual não participou , chegaram à elucidação de autoria 

que recaiu sobre o acusado. Entende que as postagens do réu tinham o condão de afastá-

lo da Comarca, para que seu trabalho deixasse de ser feito, seja através de ataques 

pessoais ou de representações ao Conselho Nacional do Ministério Público, as quais 

foram arquivadas de plano. Nunca proibiu o réu de acessar a internet. Por fim, quando 

questionado, afirmou ter lido a totalidade das postagens, ao longo de mais de um ano, e 

todas elas, porque mentirosas, ofenderam sua honra. 

Mas não é só.

Testemunhas Renata e Rafael, jornalistas, confirmaram as postagens 

realizadas pelo increpado (mídia digital de fl. 169). Cobrem a vida política do município 

e recordam-se do conteúdo das publicações realizadas pelo réu. Renata rememorou que 

o réu assinava e datava os textos, admitindo, assim, sua autoria. Os posts geralmente 

eram ofensivos e ligavam o Promotor à corrupção. Não eram críticas democráticas, 

ainda que ácidas. As postagens eram semanais e davam a entender o envolvimento do 

querelante com algum ato de corrupção, contudo, algumas delas envolviam também sua 
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família. Desconhece se a vítima proibiu o réu de acessar a internet ou quebrou 

ilicitamente seu sigilo de dados. Rafael, em acréscimo, disse que os textos extrapolavam 

o limite da crítica, possuindo conteúdo “pesado”, eis que insinuavam situações que 

correspondem a crimes praticados pelo Promotor, principalmente prevaricação. Eram 

bastante ofensivos. Davam a entender que o querelante era omisso e negligente, 

favorecendo ilicitamente certas autoridades e grupos políticos. Suscitavam sobre 

suposta inação do membro do MP, poupando políticos; lembrou-se de um texto redigido 

pelo réu que anunciava a chancela do Promotor em uma fraude de quatro bilhões de 

reais.

Assim circunscritos os fatos, não pairam dúvidas sobre o episódio delitivo. 

Afinal, o próprio querelado admitiu ter sido o autor das postagens apontadas na inicial 

(fls. 03/70). E tais textos, ao contrário do alegado, não são meramente informativos ou 

jornalísticos, muito menos se acobertam no sagrado direito à liberdade de expressão. 

Para isso se dá destaque exemplificativo:

“INGRESSEI HOJE COM NOVA AÇÃO COM O OBJETIVO DE AFASTAR UM 

MEMBRO DO XXXXXXXX QUE DISSE QUE NÃO HÁ CRIMES NO SHOPPING CENTER LIMEIRA. 

(...) Como um promotor da cidade não fez seu trabalho, ingressei com um pedido de ação penal, uma 

denúncia no GAECO, para que os culpados fossem responsabilizados criminalmente. Mas este mesmo 

promotor pediu arquivamento do caso criminal, dizendo não ver nada errado. Vocês, cidadãos que 

trabalham e pagam impostos, acreditam nisso?”

“(...) O promotor deu causa a um prejuízo imensurável à toda sociedade Limeirense e a 

todos os demais membros do Ministério Público, resultando no enfraquecimento da instituição como um 

todo. Pelo bem da população de Limeira, espero que esse membro seja ao menos afastado.”

“(...) Quer dizer não pode criticar e cobrar agentes públicos que pisam fora da linha? 

Minhas ações tem resultados positivos. Não se pode dizer o mesmo das ACP, teve uma que saiu do MP 

que foi inepta contra a Foz do Brasil, será que foi despreparo ou desonestidade?”

“Por que seu amigo arquivou o caso Limeira Shopping dizendo que não havia 

irregularidades? Por seu amigo chancelou uma fraude de quatro bilhões de reais que vamos ter que 

pagar até 2039?(...) Por que seu amigo é a pessoa que mais cria resistência em todos os meus 

processos? Por que seu amigo usa a imprensa para denegrir minha imagem? (...)”

“(...) Veja quem joga sujo, quem atinge famílias, quem usa twitter falso, ou seja, forja 
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provas para conseguir o que quer... (...) Se precisar atropelar promotor que não trabalha dentro da Lei, 

vou fazer. (...) Um cara que agiu covardemente e politicamente para atingir os filhos do cara? (...) 

Porém, o rei da Luz Alberto da Água, fechou um contrato de quatro bilhões de reais com uma empresa 

chamada odibreche quatro anos antes.”

“Já não bastou o ato político covarde de colocar a família do ex prefeito na cadeia? 

Porque tamanha vontade de jogar a opinião pública contra a autarquia SAAE? Será por que é o SAAE 

quem assumiria aquele contrato fraudulento de mais de quatro bilhões de reais que o senhor chancelou e 

até agora não deu respostas a população limeirense?”

“O senhor tinha que fazer isso por dever de ofício, apurando, à exaustão de suas 

atribuições legais e constitucionais, os atos ilícitos, nos domínios de seu suposto conhecimento, para 

punição exemplar dos agentes infratores.”

“O midiático promotor que promoveu o “golpe” disse (...). Além de chancelar e promover 

o contrato de mais de quatro bilhões de reais, dar uma concessão pública sem licitação alguma para a 

Foz do Brasil, ele ainda protegeu o contrato quando impediu a liminar de rescisão contratual na minha 

ação popular”.

“MEU QUARTO PROCESSO CONTRA O PROMOTOR XXX. Este é referente à tentativa 

de calar um cidadão e advogado, proibindo-o de usar a internet e quebrando sigilo de dados 

ilegalmente. O promotor tomou uma atitude ditadora e antidemocrática (...) porque ficou exposta nas 

redes sociais sua omissão e inércia diante do que ele deveria fazer e não fez enquanto membro do 

ministério público e do grupo especial de combate ao crime organizado e investidos de todos os 

instrumentos para agir em nome da sociedade e de tudo que é certo e correto... Assim, ao contrário do 

que se esperava, ao invés de investigar as denúncias de corrupção, denunciadas por este advogado, o 

promotor parece ter escolhido outro caminho, o de me incriminar, punir, tolhendo meu direito 

constitucional de expressar minhas opiniões sobre fatos de interesse público, além de me expor ao 

ridículo e ameaçar minha liberdade com uma possível prisão preventiva caso eu contrarie suas 

determinações ditadoras. Um membro do Ministério Público, que atua ao arrepio da ordem jurídica, age 

de maneira atroz e para onerar dolosamente um cidadão, como forma de vingança, somente porque foi 

cobrado nas suas funções institucionais, não parece fazer jus ao cargo que ocupa, pois dão um péssimo 

exemplo à sociedade e à cidadania”.

Bem se vê, a partir daí, referências a fatos concretos e específicos, sugerindo 

a participação do querelante nos desvios noticiados. Vale dizer, imputou ao Dr. Luiz 

Alberto Segalla Bevilácqua, Promotor de Justiça em exercício naquela comarca, fatos 

ofensivos à sua reputação, além de sugerir fosse autor, em tese, de crimes de 
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prevaricação e até mesmo corrupção, o que é o bastante para configurar os delitos que 

lhe são imputados.

Ademais, a forma ofensiva como escritos os textos não condiz com a mera 

exposição que lhe reservam os direitos assegurados constitucionalmente de se expressar 

ou informar.

Não se trata, repise-se, de meras afirmações impróprias levadas a cabo pelo 

querelado. Ao reverso, o teor das publicações e a agressividade que delas emana 

extrapolam a liberdade de expressão conferida aos cidadãos pela Magna Carta.

Nota-se que o acionado utiliza-se das publicações, já em tom afrontoso, 

valendo-se de termos pejorativos e, muitas vezes, com viés sarcástico, que se apartam e 

muito do interesse em informar.

Não poderia, destarte, escudar-se no direito da livre expressão, que 

tampouco é absoluto, como nenhum outro o é, e cede terreno quando extrapola os seus 

limites, infringindo direitos de terceiros, como os aqui perseguidos.

E, bem se percebe que as acusações dirigidas ao querelante eram 

infundadas;  jamais foram provadas.

Seria, portanto, de exigir do acionado, postura outra que não a destacada. O 

seu direito em difundir notícias então se imiscuiu no desapreço pessoal com a 

autoridade demandante e transbordou , e muito, naquilo que era admissível, mormente 

levando-se em conta os limites do município em que tal se deu e que deve ter 

ocasionado efeitos indeléveis em seu alvo primordial.

Certa e devida a responsabilidade pelos malfeitos.

No que tange à pena, inexistem alterações a fazer.

As basais pelos delitos de calúnia e difamação foram acertadamente 

majoradas na fração de 1/3 (um terço) em razão da personalidade do agente, sua conduta 

social, os motivos dos crimes e suas consequências; fatores devidamente identificados e 
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fundamentados pelo d. magistrado da origem às fls. 293/294vº. Destacam-se, no 

particular, os seguintes trechos:

“(...) pode-se concluir, da mesma forma, que o denunciado ofende, salvo melhor juízo, a 

vários preceitos éticos normatizados pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, dentre os quais os 

artigos 2º, parágrafo único, incisos I, II, V, 6º, 25, 28, 29, parágrafo 4º, 32, 33, 44 e 45”.

“A transparência e honestidade também não parecem fazer parte da personalidade do réu, 

pois, como pudemos observar, ele manipula textos e informações e, aparentemente, serve à interesses 

obscuros, podendo estar, inclusive, envolvido em plano para retirar o ofendido e juízes da presidência de 

processos afetos a determinado político local”.

“Os motivos do crime também deverão ser considerados, pois o réu afirmou que se 

promoveu através de suas postagens, o que, salvo melhor juízo, é vedado por seu Código de Ética 

(artigos 29, parágrafo 4º, 32 e 33) (...) além da autopromoção, o réu também tinha motivação política, 

uma vez que o ofendido participou ativamente de casos de grande repercussão local, contrariando os 

interesses de grupo político, o qual, aparentemente, conta com a simpatia do réu. Tanto isso é verdade 

que, várias críticas são direcionadas ao trabalho do Promotor, exatamente, por sua atuação em 

processos que culminaram na cassação de determinados políticos”.

“Também não há como se negar uma indubitável intenção de o réu, com os seus discursos 

vilipendiadores da honra do ofendido, e em último plano, da dignidade alheia, tentar silenciar o 

ofendido, o Ministério Público e todos aqueles que atravessam o seu caminho ou o de seus 

“apaniguados”, buscando diminuir, excluir e conduzir a participação de suas vítimas (...)”.

“Por fim, as consequências do crime devem ser consideradas, pois, em razão de sua série 

de graves denúncias, o réu chegou a semear dúvidas na comunidade sobre a atuação do Promotor. 

Tanto que a cúpula do Ministério Público precisou comparecer em Limeira para a realização do ato de 

desagravo em favor do ofendido”.

Assim, como visto, as circunstâncias do crime foram bem exploradas pelo 

juiz sentenciante, e justificam o agravamento do castigo em sua fase inicial e não 

necessitam, se é que de fato podem, ser acrescidas de fundamentos outros nesta 

instância. Ademais, pena-base no mínimo merece acusado que tem a seu favor todas as 

circunstâncias judiciais para sua aplicação, o que, definitivamente, não é o caso dos 

autos.

Em fase seguinte, as sanções permaneceram inalteradas, diante da ausência 
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de agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa da dosimetria, em razão da presença de duas causas de 

aumento de pena, previstas no artigo 141, incisos II e III (condição de funcionário 

público do ofendido e meio de divulgação da informação), as sanções mereciam mesmo 

nova majoração na fração de 1/3 (um terço).

Por fim, reiterados os crimes em similares condições de tempo, lugar e 

modo de execução, acaba caracterizada a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 

do Código Penal, como dito, pelo que a pena pelo delito de difamação foi recrudescida 

em 2/3 (dois terços), já que praticada por nove vezes, e a sanção pelo crime de calúnia, 

em 1/5 (um quinto), pois cometido por três vezes; índices que considero proporcionais 

ao número de condutas praticadas pelo réu.

Assim, permanecem inalteradas as reprimendas: 01 (um) ano e 24 (vinte e 

quatro) dias de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para os delitos de 

calúnia e 08 (oito) meses, 26 (vinte e seis) dias de detenção e 28 (vinte e oito) dias-

multa, para os crimes de difamação.

As reprimendas se somam, por efeito do cúmulo material (cf. artigo 69, do 

Código Penal), resultando no total de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias 

de detenção, além do pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, no piso legal.

A seu turno, tomadas por base as circunstâncias do caso, tais quais a 

reprovabilidade da conduta, o alcance das diversas publicações realizadas e a gravidade 

das denúncias sobre a atuação do Promotor, tem-se como adequado ao princípio do 

cumprimento da pena o regime semiaberto, na esteira do que dispõe o artigo 33, § 3º do 

Código Penal. 

Nele, ademais, submetida ao labor, terá melhores condições de regeneração, 

assim como aquilatar a valia do ganho honesto.

Finalmente, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em 
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prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a critério do juízo das 

execuções, que também encerram proporcionalidade e suficiência em relação à 

gravidade e demais particularidades do evento.

Assim, afastada a preliminar, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO somente 

ao apelo defensivo, exclusivamente para substituir a carcerária pelas alternativas de 

prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a critério do juízo das 

execuções; mantendo-se, no mais, a r. sentença da origem por seus mesmos 

fundamentos.

MARCELO GORDO

Relator
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Apelação n.º 3019064-04.2013.8.26.0320 – Limeira

Apelante/AMP: Luis Alberto Segalla Bevilacqua 

Apelante/Apelado: Cassius Abrahan Mendes Haddad

Voto n.º : 36.860

Declaração de Voto Vencedor

Estou divergindo parcialmente do entendimento sempre 

lúcido do Eminente e Culto Desembargador Relator, no que fui acompanhado, 

nessa parte, pelo E. 3º Juiz, Desembargador TRISTÃO RIBEIRO. 

A sentença, de procedência parcial, condenou CASSIUS 

ABRAHAN MENDES HADDAD às penas totais de 1 ano, 9 meses e 23 dias 

de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 48 dias-multa, como 

incurso, por três vezes, no artigo 138, c.c. o artigo 71; por nove vezes, no 

artigo 139, c.c. os artigos 141, incisos II e III, na forma do artigo 69, todos do 

C. Penal. 

O ofendido, na condição de assistente de acusação e 

parcialmente inconformado, postulou, em síntese, o afastamento da 

continuidade delitiva e o reconhecimento do concurso material de infrações, 

fixando-se, em desfavor do réu, o regime inicial fechado (folhas 302/309). 
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O réu, preliminarmente, acenou com a nulidade do 

processo, desde o a audiência de instrução e julgamento, ao argumento 

central que a solenidade foi realizada por meio de videoconferência em 

hipótese não prevista taxativamente em lei. No mérito, perseguiu, em suma, a 

absolvição, acenando com a atipicidade de suas condutas. Afirmou que os 

delitos de calúnia não se aperfeiçoaram, até porque não imputou ao ofendido 

fatos nos quais estivessem presentes todos os requisitos e elementares do 

crime de prevaricação. No tocante às imputações remanescentes, aduziu não 

estivesse comprovado o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o propósito 

determinado de produzir a ofensa, até porque se limitara a exercer seu direito 

de crítica no tocante, apenas, à atuação profissional do ofendido. Asseverou, 

ainda, que a absolvição também se mostrava necessária com lastro no 

princípio da intervenção mínima, até porque já havia sido condenado, pelos 

mesmos fatos, na esfera cível, mostrando-se desnecessária, pois, a 

intervenção do direito penal. Perseguiu, no mais, fosse declarada a derrogação 

dos tipos dos artigos 138 e 139, do C. Penal, pelo disposto no artigo 13, da 

Convenção Interamericana de Direitos Humanos e, subsidiariamente, o 

abrandamento de regime, com a fixação do aberto, substituindo-se as penas 

corporais por restritivas de direitos (folhas 943/968).   

O judicioso voto do E. Relator negou provimento ao 

recurso do assistente da acusação e deu parcial provimento ao recurso 

defensivo para admitir, apenas, a substituição da pena corporal por restritivas 

de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação 

pecuniária, tudo a critério do Juízo das Execuções.  

Embora acompanhando integralmente o voto condutor no 

que toca à rejeição da preliminar defensiva e à inviabilidade de proclamação 

do édito absolutório com lastro na atipicidade das condutas imputadas ao réu, 

a hipótese, no que fui acompanhado pelo 3º Juiz, E. Desembargador TRISTÃO 
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RIBEIRO, é de improvimento de ambos os apelos, com a manutenção integral 

da sentença. 

De início, cumpre deixar assentado meu entendimento no 

sentido de que o Ministério Público e o Assistente de Acusação - regularmente 

habilitado nos autos (como na hipótese) - são partes legítimas para interpor 

recurso em segundo grau de jurisdição. 

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura 

aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 

Veja-se que a Carta Magna garante a interposição de recursos aos litigantes. 

Em outras palavras, às partes da relação processual. 

Lecionando sobre o tema, José Frederico Marques deixou 

consignado que “quem encarna, no processo, o interesse punitivo do Estado é 

o Ministério Público (...). Titular do jus accusationis e do jus puniendi, o 

Ministério Público é parte em sentido formal, como sujeito da relação 

processual, e em sentido material, por representar o Estado na relação 

material entre este e o réu.”1

1 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. 2ª ed. Campinas: 

Millennium, 2000. p. 443-444.
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E às partes, dentre as quais o assistente da acusação 

regulamente habilitado, deve ser garantida a igualdade, a isonomia e a 

paridade de armas. Fernando da Costa Tourinho Filho, discorrendo sobre o 

assunto, consignou que “no processo, as partes, embora figurem em polos 

opostos, situam-se no mesmo plano, com iguais direitos, ônus, obrigações e 

faculdades. (...) deve haver uma igualdade entre as partes. Sem essa 

igualdade de condições, não haveria equilíbrio entre elas, e a ausência de 

equilíbrio implicaria negação da Justiça. (...) Às partes processuais, 

representando interesses opostos (Acusação e Defesa), deve ser assegurada 

absoluta paridade, pois do contrário não seria possível uma genuína e sã 

contraposição entre elas. (...) Para que haja essa igualdade é indispensável 

disponham as partes das mesmas armas. É o princípio da par conditio. Os 

direitos e poderes que se conferem à Acusação não podem ser negados à 

Defesa, e vice-versa.”2

A propósito do tema, aliás, e no bojo de recurso em que se 

discutia a possibilidade de fixação de indenização, a título de danos morais, 

em favor de vítima de delito praticado no âmbito das relações domésticas e 

familiares, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, recentemente e no Recurso 

Especial nº 1.655.255/MS, por voto da Eminente e Culta Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, já decidiu, in verbis: 

2 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 11ª ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2009. p. 18/19.
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“De início, vale registrar a legitimidade 

recursal da parte que, habilitada como assistente de 

acusação, terá legitimidade para interpor recursos 

em geral, devendo-se observar que há interesse da 

vítima na amplitude da condenação, para que 

abranja, também, a indenização por dano moral. 

Nesse sentido, mutatis mutandis: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA 

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE DA 

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA RECORRER. 

Na linha do recente posicionamento desta Corte, 

"não obstante a existência de posicionamentos, no 

âmbito doutrinário e jurisprudencial, que questionam 

a própria constitucionalidade da assistência à 

acusação, o Supremo Tribunal Federal reconhece a 

higidez do instituto processual, inclusive com amplo 

alcance, admitindo sua projeção não somente para 

as hipóteses de mera suplementação da atividade 

acusatória do órgão ministerial, como pacificamente 

aceito pelos Tribunais em casos de inércia do 

Parquet, mas também para seguir o assistente da 

acusação atuando no processo em fase recursal, 

mesmo em contrariedade à manifestação expressa 

do Ministério Público quanto à sua conformação com 

a sentença absolutória (RMS n. 43.227/PE, Quinta 

Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 

7/12/2015). Agravo regimental desprovido. (AgRg no 

REsp 1533478/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 

26/08/2016)”.  
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Desta feita, não havia se falar em impossibilidade jurídica 

de o Assistente da acusação apelar da sentença, perseguindo o agravamento 

das penas e do regime prisional, é o que se diz apenas por amor ao 

argumento. 

Feitas tais considerações iniciais e no tocante ao cerne do 

inconformismo defensivo, o voto condutor afastou motivadamente a preliminar 

de nulidade suscitada, expondo, no mais, as razões pelas quais o pleito 

absolutório não reunia condições de vingar, restando ambas as pretensões 

rejeitadas por unanimidade de votos.

As penas, considerando-se os estreitos limites da 

irresignação do Assistente de Acusação, não comportam reparo, não havendo 

campo para o reconhecimento do concurso material de infrações e, 

consequentemente, para o agravamento do regime prisional. E isso porque, da 

análise dos elementos colhidos, depreende-se que o réu proferiu, publicou e 

divulgou as mensagens difamatórias e caluniosas  inúmeras, é verdade - em 

um mesmo contexto e em razão, sobretudo, de um único propósito, ainda que 

elas tivessem invadido o tempo, prestando tais circunstâncias a autorizar, 

mesmo, o reconhecimento da continuidade delitiva no bojo de cada um dos 

grupos de delitos, restando bem reconhecido o concurso material entre eles.  

As penas de multa, fixadas em descompasso com a regra do artigo 72, do C. 

Penal, já beneficiaram o réu em demasia, encontrando-se tal questão, todavia, 

superada. 

CASSIUS, de outro lado e sempre com o devido respeito 

ao entendimento divergente, não fazia jus à operação de substituição da pena 

corporal por restritivas de direitos, mostrando-se, no mais, acertada a regência 

prisional estipulada (semiaberto) para o início do desconto das penas corporais 

que lhe foram impostas. 
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E isso porque, da análise da prova, o regime intermediário 

era mesmo o único adequado. Com efeito, o volume das ofensas e a 

gravidade delas, não fossem a reiteração e o comportamento verdadeiramente 

excessivo (beirando a arrogância) de CASSIUS em audiência (bastando, para 

comprovação da assertiva, assistir ao interrogatório), evidenciam dolo 

sobremaneira intenso, direcionado ao descrédito à pessoa do ofendido e à do 

Ministério Público do Estado, de sorte que o regime aberto, frente a esse 

quadro não atenderia satisfatoriamente ao binômio reprovação-prevenção. 

A substituição, por fim e a despeito das lúcidas 

ponderações do E. Relator Sorteado, não se mostra cabível, anotando-se que 

a operação, no entendimento da Douta Maioria e sempre com o devido 

respeito, não atenderia à finalidade da lei, não se mostrando, ademais, 

socialmente recomendável. Frise-se que da análise dos elementos colhidos, é 

possível aferir que CASSIUS, advogado e jornalista e por intermédio de 

contundentes e reiteradas mensagens postadas em redes sociais por quase 

um ano, caluniou e difamou o ofendido, Promotor de Justiça, com o propósito 

deliberado e menor de obstaculizar investigações e, ainda, de defender 

interesses menores do Chefe do Poder Executivo Municipal e de integrante da 

Câmara de Vereadores, cujos mandatos, em razão de comprovados atos de 

improbidade administrativa apurados no bojo das competentes ações, foram 

cassados.  Não bastasse isso, a prova ainda aponta que ele, com a intenção 

clara de intimidar, praticou reiterados delitos de coação no curso do processo, 

ameaçando juízes e promotores, dentre os quais o ofendido, responsáveis 

pelos feitos nos quais o aludido Chefe do Poder Executivo de Limeira integrava 

o polo passivo. E essas circunstâncias, não obstante CASSIUS com seu 

discurso tenha se intitulado verdadeiro “paladino da verdade”, bem evidenciam 

que ele, com clara intenção política, obrou nítida e claramente em desfavor da 

comunidade da Comarca de Limeira, desvirtuando fatos, falseando a verdade 

e desonrando Promotor de Justiça que, no exercício da de suas funções, atuou 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

com o exclusivo propósito de que a verdade dos fatos viesse à tona, tudo a 

desautorizar, assim, a operação de substituição das penas corporais por 

restritivas de direitos, as quais, frente a tudo isso, mostrar-se-iam clara e 

sobremaneira insuficientes. O regime aberto e a substituição implicariam, 

sempre com o devido respeito, em clara impunidade.  

A Douta Maioria, pois, NEGA PROVIMENTO aos recursos. 

PINHEIRO FRANCO
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