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MM. Juiz,

 

BEATRIZ  K IC IS  TORRENTS DE SORDI ,  po r  i n te rméd io  de
seu representante legal, ajuizou pedido de explicações em face de GUSTAVO
NOBLAT, para que este, apresente explicações em Juízo, acerca de
expressões postadas em sua conta do twitter, cujo o teor é difamatório, a seu
ver.

Contudo, consoante entendimento pacífico da doutrina e de nossos tribunais, o
pedido de explicações previsto no art. 144, do Código Penal, somente é
cabível quando ocorrer ambiguidade, equivocidade ou obscuridade na ofensa
verbal ou escrita. Se, ao contrário, as expressões utilizadas apresentam
clareza e são de fácil compreensão, inviável o pedido de esclarecimentos.
Neste sentido: RT 534-377, JUTACRIMSP 86-227; RT 488-316; RT 519-402,
entre outros julgados.

In casu, consoante se depreende da inicial, as postagens não possuem tom
ambíguo ou duvidoso, a demandante soube claramente o conteúdo das
expressões e seu real significado: o de afirmar que BEATRIZ "defendeu
intervenção militar constitucional com base no art. 142 da Constituição Federal.
Fez isso somente da Tribuna da Câmara dos Deputados. Nem disfarçam mais
o golpe. Notinhas de repúdio?? Obrigado meu amigo @gentedemal por editar
o vídeo.”

Ademais, a requerente asseverou que o conteúdo, a seu ver, possui animus
difamandi:  "Conforme admitido pelo próprio Interpelado, em sua postagem
difamatória (...)". Portanto, não tem dúvidas quanto ao teor e o objetivo da
postagem de NOBLAT.

Assim sendo, somos pela rejeição do pedido de explicações, por incabível.
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Brasília, 25 de junho de 2020.
 
 
 

JOSE PIMENTEL NETO 
PROMOTOR DE JUSTIÇA
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