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Provas suficientes para 
condenação. Dolo de ofender 
evidente. Correta aplicação das 
penas e dosimetria. Irretocável 
decreto condenatório. Manutenção 
integral da r. sentença. 

Ao relatório da r. sentença de fl. 
168/171, acrescenta-se que Paulo César de Andrade Prado foi 
condenado à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a 
ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis 
dias-multa), substituída a pena privativa de liberdade por prestação de 
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo de quatro meses e vinte 
dias, como incurso nas condutas previstas no art. 139 e art. 140, c.c. 
art. 141, III, todos do Código Penal. 

Inconformado, o quereladj 
apresentou petição de recurso de apelação (fl. 173), e seu d. Patrono 
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apresentou as razões de recurso (fl. 179/181), ocasião em que apontou 
um erro material (a pena privativa de liberdade seria de detenção, e 
não reclusão como constou). No mérito, ponderou que o apelante 
nunca teve a intenção de ofender ninguém em seu "blog"; ao 
contrário, apenas narrou fatos que efetivamente aconteceram; 
ponderou que por mais dura e veemente que possa ser a crítica, se não 
foi realizada com ânimo de difamar, não se pode falar em condenação. 
Ao final, requereu seja dado provimento às razões de apelação para 
que o apelante seja absolvido. 

O patrono do apelado apresentou 
contrarrazões (fl. 187/215), ocasião em que reiterou que as postagens 
realizadas pelo apelante tiveram a intenção exclusiva de valorar 
pejorativamente a pessoa do apelado. 

Em parecer, a i. representante do 
Ministério Público de Io grau pleiteou a manutenção integral da r. 
sentença (fl. 267/269). 

Os autos receberam parecer do i. 
representante ministerial ofíciante neste Colégio Recursal (fl. 
272/281), ocasião em que, no mérito, postulou pela manutenção 
integral da r. sentença monocrática. 

Era o que havia a relatar. 

De início, corrija-se, de plano, erro 
material contido na parte dispositiva da sentença: onde se lê pena de 
"reclusão", entenda-se detenção (até porque se percebe que, em toda a 
fundamentação da fixação da pena na r. sentença, foi mencionada a 
pena de detenção, tendo-se inserido equivocadamente o termo 
"reclusão" apenas no dispositivo). 

No mérito, a r. sentença não merece 
nenhum reparo. Com efeito, basta uma leitura nos dois textos 
difundidos no "blog" do apelante (fl. 29/30 e fl. 33/34), de autoria d 
próprio apelante (a autoria em nenhum momento foi questiona 
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nestes autos), para se concluir que foram cometidos os dois delitos 
pelos quais ele foi condenado (difamação e injúria). 

Nas razões de apelação, o apelante 
sustentou que apenas narrou fatos que realmente teriam acontecido, e 
que agiu sem dolo. Porém, seus argumentos não podem prosperar. 

A honra é o conjunto de predicados 
da pessoa que lhe conferem consideração pessoal e estima própria, 
sendo a primeira a honra objetiva (reputação) e a segunda a honra 
subjetiva (dignidade). Atribuir a alguém a alcunha de "desonesto" é 
ofensiva; mencionar que essa pessoa serve como "testa de ferro" de 
mafiosos russos e que se reúne com tais mafiosos também é ofensivo; 
e o apelante fez essas declarações, por escrito, e as difundiu em seu 
"blog" (na rede mundial de computadores), permitindo que um 
número indiscriminado de pessoas tivesse acesso aos comentários. 

A liberdade de pensamento e a de 
expressão são direitos garantidos constitucionalmente. O art. 5, IY, 
da CF, prescreve: "é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 
o anonimato"; já o inciso IX, do mesmo artigo, prescreve: "é livre a 
expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença". 

Portanto, a livre manifestação de 
idéias é alçada a direito fundamental pela Constituição Federal. 

No entanto, os direitos de se 
manifestar e de informar, na lição de Ramon Daniel Pizarro (in 
"Responsabilidade Civil de los Médios Masivos de Comunicación", p. 
154/165), tem como conteúdo "a notícia, os fatos, idéias e opiniões, a 
informação de fatos, a objetividade, exatidão e verdade na informação, a 
atualidade da notícia, o interesse geral, a comunicabilidade da 
informação, a forma de expressão da informação, as idéias, as opiniões e 
os juízos" e, justamente, por isso, não se trata de um direito absoluto. 

Em outras palavras, a liberdade de 
manifestação de pensamento não elide a responsabilidade decorrente 
de dolo ou culpa do manifestante quando é fonte de notícia f 
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caluniosa, injuriosa, temerária ou de nenhum interesse público, entre 
outros abusos. 

Assim, se de um lado a liberdade de 
imprensa (ou da livre manifestação do pensamento) não pode ser 
objeto de censura (ante a expressa proteção constitucional), de outro, 
expõe os responsáveis pela notícia falsa a sanções previstas na 
legislação infraconstitucional, desde que a utilização do meio de 
comunicação tenha sido feita, dolosa ou culposamente, para emitir 
notícias ou opiniões inexatas ou falsas. 

Em arremate a essa pequena 
introdução, o exercício do direito de informar deve limitar-se a 
informar de modo sério e objetivo a comunidade sobre fatos de 
interesse geral. A proteção da liberdade de imprensa e de pensamento 
não exclui a responsabilidade civil e penal pelos danos que causam 
quando são atingidas a dignidade, a honra, a intimidade e outros 
direitos personalíssimos do citado em determinada manifestação. 

O apelante afirmou em seus textos, 
em resumo: a) que o apelado seria "testa de ferro" da máfia russa no 
Brasil; b) que o apelado se reuniria com mafiosos russos ("Poderosos 
Chefoes da Rússia"); c) que o apelado entregaria "presentes" pelo 
Uruguai (sugerindo aqui vantagens ilícitas) para um específico 
dirigente do "Sport Club Corinthians Paulista"; d) que o apelante seria 
desonesto. 

Os fatos imputados nos três itens do 
parágrafo acima são, sem dúvida, ofensivos à honra objetiva do 
apelado (confirmação da conduta difamatória). Já o adjetivo utilizado 
no quarto item (desonesto) também tem cunho nitidamente ofensivo 
(atingindo a honra subjetiva do apelado, caracterizando-se a injúria). 

Não há dúvidas quanto à autoria das 
expressões (o apelante assume a autoria dos textos); em seu recurso, 
como já adiantado, o apelante fundamenta o pedido de reforma da r. 
sentença na suposta falta de dolo em ofender. 
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Sem razão, no entanto, porque 
vincular uma pessoa à "máfia" e a "mafíosos", afirmar que essa 
pessoa doa presentes a dirigente de clube de futebol (sugerindo 
suborno ou obtenção de vantagem ilícita mediante pagamento escuso 
- que viria de outro país, Uruguai), e, ao final, atribuir-lhe o adjetivo 
de desonesto, não são condutas de uma pessoa que age "sem intenção" 
de ofender. 

O dolo é patente no caso em tela, pois 
os textos destacados nestes autos indicam que o apelante visava atingir 
determinada pessoa (o apelado), independentemente das 
conseqüências, narrando fatos de modo nitidamente ofensivo, 
utilizando adjetivos que não deixam margem para dúvida quanto aos 
seus significados. O apelante superou e muito o limite do simples 
informar (aliás, não há nenhuma informação clara nos textos 
analisados; há apenas menção a fatos desonrosos e adjetivos também 
desonrosos). 

Destaque-se que as afirmações 
partiram de uma pessoa que mantém um "blog" e utiliza o vernáculo 
para se comunicar com terceiros desconhecidos - os leitores de seu 
"blog"; no mínimo, é de se supor que o autor dos textos do "blog" 
conheça o significado das palavras e expressões que utiliza. 

Portanto, incogitável a ausência de 
dolo. 

Neste sentido: "Ninguém em sã 
consciência, sem a intenção de ofender, de achincalhar, chama outra 
pessoa de desonesta. Esta afirmação é gravíssima e sempre que assacada 
revela o 'animus injuriandi' do detrator. Atinge-se, assim, a honra 
subjetiva da vítima' (TACRIM-SP - AC - Rei. José Habice - RT 
717/429). 

Ainda: "O dolo, na prática de injúria 
ou difamação, deflui da própria opção por expressões insuscetíveis de 
utilização num bom sentido. Assim, ilógico aceitar-se a existência de um 
sadio suborno ou de uma boa corrupção''' (TACRIM-SP EI - Rei. 
Renato Nalini - TJTACrim 36/393). 
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Também ão merece reparos a r. 
sentença no que se refere à aplicação da pena, tendo em vista que 
foram observados os critérios legais de modo rigoroso: aplicação de 
pena mínima em ambos os delitos (por ausência bem fundamentada de 
causas de aumento e de agravantes); reconhecimento de concurso 
formal e aumento mínimo da pena mais alta; foi fixado, também, o 
regime prisional mais brando; por fim, correta substituição da pena 
privativa por restritiva de direitos. 

Ante o exposto, pelo meu voto, 
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. 
sentença tal como lançada, com a ressalva de que a pena privativa de 
liberdade é de detenção (e não reclusão, reconhecendo-se o erro 
material). 

3 1 MM 2010 

RELATOR 


