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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0004900-63.2013.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é 

apelante/querelante PAULO ROBERTO AMARAL LANFREDI, é apelado/querelado 

ROGERIO HUMBERTO RIBEIRO PENIDO.

ACORDAM, em 11ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 

recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

FRANCISCO BRUNO (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E EDUARDO ABDALLA.

São Paulo, 1º de dezembro de 2017.

FRANCISCO BRUNO

RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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Apelação n.° 0004900-63.2013.8.26.0101 - Caçapava

Apelante/querelante: Paulo Roberto Amaral Lanfredi

Apelado/querelado: Rogério Humberto Ribeiro Penido

Relator: Des. Francisco Bruno

Voto n.° 26.925

Apelação. Ação penal de iniciativa privada. Disputa política. 
Imputação ao querelado de calúnia, difamação e injúria contra 
vereador. Absolvição correta, embora não pelo fundamento 
utilizado na r. sentença. Recurso não provido.

Ao relatório da r. sentença (fls. 151v. e s.), acrescento que 

Paulo Roberto Amaral Lanfredi ingressou com queixa criminal contra 

Rogério Humberto Ribeiro Penido, acusando-o de infringir os arts. 138, 

139 e 140 do Código Penal; a final, foi absolvido, com fundamento no art. 

386, VII, do Código de Processo Penal. Apelou o querelante (fls. 343 e 

ss.), alegando, em preliminar, nulidade da r. sentença, por inexistência de 

fundamentação; no mérito, afirmou haver prova dos crimes.

Respondido o recurso (fls. 358 e ss.), o Ministério Público, 

em ambas as instâncias, manifestou-se pelo não provimento (fls. 362 e 

ss., 370 e ss.).

É o relatório.

De início, rejeito a preliminar. A r. sentença não carece de 

fundamentação. É certo que, embora o resultado dela (como se verá) 

esteja correto, a fundamentação é equivocada. Fundamentação 

equivocada, porém, não é motivo de nulidade: o digno Magistrado deixou 

muito claro que, a seu ver (e foi também o entendimento, respeitável, do 

Ministério Público), não ficou comprovado quem diz a verdade e, portanto, 
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a ação tem de ser improcedente.

Passo aos fatos. O querelado fez diversas acusações, 

inclusive assinando declaração pública registrada em Cartório, fazendo 

sérias imputações a alguns vereadores da Câmara Municipal de Caçapava 

(cf. fls. 12 e s., 16 e s., 20 e s., 23 e ss.).

Ora, em princípio basta uma acusação ou um insulto (ainda 

que acerca de fato notório  por exemplo, chamar uma prostituta 

profissional de “puta”, com o intuito de insultá-la) para configurar delito 

contra a honra; afinal, todos, mesmo os mais humildes e marginalizados, 

têm direito a manter a dignidade e o decoro.

Assim, repito, o fundamento da r. sentença não se sustenta. 

A absolvição, porém, a meu ver deve ser mantida por não ter ficado 

configurado claramente, no caso, o dolo de atingir a honra do querelante 

e de seus companheiros de Câmara. Pelo contrário: ele queria provocar 

investigação acerca de fatos em que obviamente acreditava; há sérios 

indícios de que, certa ou erradamente, agiu com o bem da cidade em 

vista.

Este, por exemplo, foi o entendimento do Ministério Público e 

do próprio Magistrado; sem dúvida não ignoram o que acima se disse, 

acerca da desnecessidade de saber se algumas acusações que ofendem a 

dignidade são ou não verdadeiras: se há intuito de difamar ou injuriar, é o 

que basta. Mas, repito, aqui isso é quando muito bastante duvidoso; daí 

por que  embora, repito, por diverso fundamento  deve a decisão ser 

mantida.

Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.

FRANCISCO BRUNO
Relator
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