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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
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Juízo do(a) 2º Juizado Especial Misto de Patos
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SENTENÇA

Nº do Processo: 0806407-86.2021.8.15.0251
Classe Processual: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO (10944)
Assuntos: [Difamação]

AUTOR: JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA
REU: JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA
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CRIME CONTRA A HONRA – CONFIGURAÇÃO DO DELITO - AUTORIA E MATERIALIDADE

DEMONSTRADAS – PROVA ESCLARECEDORA – PROCEDÊNCIA DA QUEIXA – CONDENAÇÃO.

- Comprovada a autoria e materialidade, impõe-se o decreto condenatório.

Vistos etc.

Dispensado o relatório conforme artigo 81, §3º da lei nº 9.099/95.

Apresentada Queixa-crime por Josmá de Oliveira da Nóbrega em face de JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA, 

nos termos do artigo 139 do Código Penal, com as circunstâncias agravantes do parágrafo § 2º do artigo 141, do Código Penal, requerendo

ainda fixação de dano moral.

Expressa o referido artigo:

“ Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

        Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

 

Consta da Queixa que o querelado teria se utilizado dos meios de  comunicação, em um programa jornalístico

de rádio difusão e de forma reiterada, para difamar o querelante, Josmá Oliveira da Nobrega, que é vereador nesta cidade de Patos - PB.

Designada audiência preliminar, porém restaram frustradas as propostas de composição cível e transação

penal. Na mesma ocasião houve promoção do Ministério Público pugnando pelo arquivamento do feito em relação à imputação pela suposta

prática do crime previsto no art. 147 do CP, por inexistência de elementos mínimos que caracterizassem o delito noticiado, sendo acolhido o 

entendimento Ministerial, com consequente arquivamento do feito em relação ao crime tipificado no art. 147, § 2º do CP, e prosseguimento do

feito em relação à acusação prevista no art. 139 do CPP.

O querelado apresentou sua defesa, ID 51730679, arguindo as preliminares de vício insanável no instrumento

de representação e incompetência dos Juizados Especiais em face da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, o querelado

sustenta que não cometeu o crime que lhe é imputado pelo querelante, que por ser jornalista e apresentador de um programa na rádio

Espinharas de Patos, apenas externou sua opinião crítica, de forma genérica, à imprensa patoense, não havendo fato típico, pois não proferiu

afirmações de cunho pessoal em relação ao querelante.
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Por ocasião da audiência instrutória, foram analisadas as preliminares suscitadas pelo querelado, sendo as

mesmas rejeitadas, conforme fundamentação no termo de audiência.

Indagadas as partes se as mesmas tinham outras provas a produzir, foi respondido negativamente por ambas

que não tinham provas a produzir, inclusive, que não haviam testemunhas arroladas nos autos. Sendo realizado interrogatório.

O querelante nas alegações finais, pugnou pela condenação do querelado e nos termos da queixa-crime, por

entender que o mesmo tinha a intenção de ofender a honra do querelante e que o comentário ultrapassou o limite da crítica e o motivo é uma

briga pessoal .

Em suas alegações finais o querelado pugnou pela absolvição por entender que não houve a prática do

delito, pois as palavras utilizadas não se adequam ao crime de difamação e houve apenas uma crítica à imprensa de Patos e não ao

querelante, não havendo adequação do tipo penal, diante da liberdade de pensamento e expressão.

O representante do Ministério Público se absteve em apresentar parecer de mérito, limitando-se a observar os

pressupostos processuais, verificando que não havia qualquer nulidade.

DECIDO.

O tipo penal previsto no artigo 139 do Código Penal exige o dolo e se consuma quando a imputação chega

ao conhecimento de terceiros, também se faz necessário que o fato seja determinado e preciso.

Analisando as provas contidas nos autos, verifica-se que apesar da negativa do querelado em sua defesa,

acerca do não cometimento do crime que lhe foi atribuído, a prova documental revela o oposto, existindo indícios de que o querelado com sua

conduta praticou ato difamatório em relação ao querelante, em pelo menos três oportunidades distintas, em trechos do seu programa

jornalístico quando emite as seguintes expressões:

 

“Pois é. O Josmá Oliveira tá pagando grande parte da imprensa da cidade de Patos, e a imprensa tem feito

esse tipo de absurdo[...]);

“[...]o senhor está fazendo um papel ridículo, e a imprensa da cidade de Patos está cumprindo um papel

ridículo, pois recebe dinheiro[...]”.

“tá ficando ridículo, pode ter certeza. Há jornalista contratado pra ficar nas redes sociais denegrindo outros. Há

uma distribuição de dinheiro na imprensa, e os colegas de impressa parecem que quando vem dinheiro não

tem uma noção do que é assessoria parlamentar e do que é mero fuxico[...]”
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Não se vislumbra nas palavras do querelado uma simples opinião ou crítica genérica à postura ou

comportamento do jornalismo na cidade de Patos, ou uma mera expressão de pensamento sobre algo ou algum serviço prestado, mas sim resta

demonstrado que suas palavras são direcionadas a um indivíduo específico e determinado, qual seja, o querelante, que inclusive, teve seu

nome citado por mais de uma vez no pronunciamento propagado, como suposto agente de prática de ato ilegal.

Inicialmente cumpre observar que o direito constitucional de manifestar opinião acerca de alguém deve ser

exercido de forma a não violar um outro direito também de índole fundamental e expressamente previsto na Constituição da República, que é o

direito de não ter a honra e dignidade violadas.

Sobre a matéria já decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa:  EMBARGOS INFRINGENTES.  CRIME  CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. ARTIGO 139, CAPUT,

DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. VERIFICADA A PRESENÇA DO

ANIMUS DIFFAMANDI. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO, EM SUA INTEGRALIDADE. I. Caso em

que restou demonstrada a prática das condutas delitivas pelo embargante, acusado de difamar, por meio de

postagens em seu blog jornalístico, a honra da querelante, imputando-lhe fatos ofensivos. II.. Hipótese em que

restou comprovado que o acusado, indo além do exercício do regular direito de informar, ofendeu a honra da

vítima, imputando-lhe práticas e condutas que, clara e objetivamente, ferem sua reputação profissional.

Verificada a presença de animus diffamandi. Manutenção da  condenação, nos termos do voto condutor.

EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. POR MAIORIA.(Embargos Infringentes e de Nulidade, Nº

70079730487, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões,

Julgado em: 07-06-2019)

 

Ementa:  APELAÇÃO.  CRIMES  CONTRA A HONRA.  DIFAMAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. A prova obtida em juízo mostrou-se apta a ensejar juízo de condenação,

não incidindo sobre o fato qualquer dúvida, de modo que deve a sentença a quo ser mantida integralmente.

Apelo improvido, por maioria.(Apelação-Crime,  Nº 70076084268, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de

Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 26-09-2018)

 

A legislação infraconstitucional estabelece que difamar alguém ofendendo em sua dignidade ou decoro é

crime passível de pena de detenção de 01(um) a 06 (seis) meses ou multa, conforme o artigo 139 do Código Penal.

No caso em análise, o querelado vai além daquilo que pode ser considerado como razoável ou aceitável

quando da emissão de suas palavras, posto que atribui ao querelante de forma direta de “mentiroso” acrescentando-lhe a prática de ato ilegal

como a produção de “fakenews”, sem, no entanto, comprovar suas afirmações.
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Da análise das provas anexadas ao processo, resta demonstrado que as palavras do querelado dirigiram-se a

um sujeito determinado, a pessoa do Sr. Josmá Oliveira, ora querelante, provas estas reconhecidas pelo acusado, ao afirmar serem verdadeiras

as palavras proferidas no programa jornalístico.

Acrescente-se ainda, que nenhum outro nome, seja da imprensa ou de pessoa pública, foi citado pelo

querelado quando da realização de seu programa, mas apenas o nome do querelado, o que reforça a tese de que o pensamento do acusado

não se tratava de uma opinião crítica geral, mas algo dito para uma pessoal, conforme já dito antes.

Assim, resta caracterizada a prática do crime de difamação praticado pelo querelado, nos termos, previstos no

Código Penal.

Dessa forma, merece prosperar o pedido de condenação do querelado nas

sanções do artigo 139 do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A QUEIXA para condenar JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA,

por ter infringido o artigo 139 do Código Penal.

Passo a dosar-lhe as penas, conforme arts. 59 e 68 do CP.

A culpabilidade é presente, agiu com dolo o dolo intenso, uma vez cometido o crime com plena consciência

da atividade lesiva; não registra antecedentes ; sobre sua personalidade e conduta social nada foi apurado; não lhe são favoráveis os motivos, as

circunstâncias e as consequências; a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes. Inexistindo causa diminuição de pena a considerar, contudo

havendo causa de aumento de pena prevista no § 2º, do artigo 141 do Código Penal, exaspero a reprimenda em 1/3, o que torno a pena em

definitivo em 04(quatro) meses de detenção e 20 dias-multa.

A pena será cumprida em regime aberto no Presídio local.

Sendo aplicada pena inferior a seis meses (artigo 46 do Código Penal), não sendo o réu reincidente e

entendendo que as circunstâncias apontam para a substituição da pena e verificando-se ainda os princípios que regem os Juizados Especiais

Criminais, principalmente o da despenalização, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por prestação pecuniária consistindo no valor

de dois salários mínimos a ser convertido em doação de cestas básicas à instituição carente desta cidade a ser designada pelo Juízo das

Execuções Penais.

Considerando que também foi requerido na Queixa-Crime, fixação de valor para indenização por dano moral,

diante do preceitua o artigo 387, IV, do CPP, fixo o dano moral em quatro salários mínimos.
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Transitada em julgado, remeta-se boletim individual à SSP-PB, anote-se o nome no rol dos culpados;

comunique-se à Zona Eleitoral desta Comarca para providências quanto aos direitos políticos do réu; expeça-se guia de execução ao Juízo das

Execuções Penais desta Comarca.

P.R.I.

 

Certifique quanto à existência ou não de bens apreendidos nos autos.

 

Patos-PB, 08 de dezembro de 2021.

 

JOSCILEIDE FERREIRA DE LIRA

              Juíza de Direito
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