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 Vistos etc. 

I) Indenização por danos materiais e morais promovida 

por CARLOS EUGÊNIO SIMON contra LUIZ GONZAGA DE MELLO 

BELLUZZO, ARETE EDITORIAL S.A. e contra WALTER DE MATTOS 

JÚNIOR, em razão de o primeiro requerido haver proferido ofensas contra a 

honra e dignidade do autor, ao chamá-lo de vigarista, sem-vergonha e de 

crápula, entre outras adjetivações, e o que veio de ser noticiado em 

manchete no jornal 'Lance', de propriedade ou de responsabilidade do 

segundo e do terceiro acionados. 

 

 As ofensas foram motivadas por pretenso erro de 

arbitragem, que esteve sob o comando do autor, CARLOS EUGÊNIO 

SIMON, na partida entre Fluminense e Palmeiras, realizada no dia 08-11-

2009 e válida pelo Campeonato Brasileiro do mesmo ano. 

 

 Na oportunidade, o requerente anulou um gol de Obina, 
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atleta do Palmeiras, o qual, validado, teria garantido empate e com isso 

melhor classificação ao clube do réu BELLUZZO. 

 

 Explica ser árbitro de futebol profissional há mais de 

duas décadas, inscrito na FIFA, atuando em Copas do Mundo e em 

importantes decisões realizadas no Brasil e no exterior, gozando de 

excelentes conceitos pessoal e profissional, não tendo por que aceitar as 

ofensas praticadas por um dos réus e veiculadas pelos outros dois. 

 

 Daí o presente ingresso. 

 

 Em suas peças de bloqueio (fls. 207/223 e 245/273), os 

requeridos defendem o agir de cada qual. ARETE EDITORIAL e seu 

representante justificando que mais não fizeram do que divulgar a entrevista 

do Presidente do Palmeiras, nela nada acrescentando, de sorte que não 

podem ser responsabilizados pelo que foi dito ou deixado de dizer pelo réu 

BELLUZZO. 

 

 Este, a sua vez, assevera que as críticas foram 

dirigidas ao autor, limitadas, porém, à sua condição de árbitro de futebol, 

disso não transcendendo. 

 

 Seguiram juntada de cópia da decisão que desacolheu 

a declinatória fori (fls. 274/275), réplica (fls. 278/283), novas manifestações 

das partes, a fls. e fls., e, por fim, indeferimento de realização de audiência 

solicitada pelo requerido BELLUZZO (fl. 297), do que inexistiu recurso. 

 

II) Julgamento conforme art. 330, I1, c/c art. 125, II2, e, 

                                                 
1 Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: (Redação dada pela Lei nº 

5.925, de 1º.10.1973) 

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

http://1970-1979/L5925.htm#art330
http://1970-1979/L5925.htm#art330
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ainda, c/c art. 1303, todos do CPC. 

 

 Por oportuno, reitero os termos da decisão de fl. 297, 

no sentido do descabimento da produção de prova oral. A matéria discutida é 

predominantemente de direito e, quanto à de fato, encontra-se encartada 

nos autos, seja sob a forma de recortes de jornal,  vários deles nos originais, 

além de CDs, e-mails  e cópias de reportagens jornalísticas diversas. 

 

 De sorte que a tomada de depoimentos pessoais e 

inquirições de testemunhas, na hipótese, pouco ou nada acresceriam ao que 

dos autos já consta, até de forma exauriente. 

 

 Ao exame da matéria de fundo, a lide reveste-se de 

extrema singeleza, smj. 

 

 Improcede o pedido contra os requeridos ARETE 

EDITORIAL S.A. e WALTER DE MATTOS JÚNIOR, que se constituem em 

empresa jornalística e seu proprietário ou sócio responsável, na medida em 

que crítica ou ofensa alguma dirigiram ao autor. 

 

 Com efeito, suas atuações nos episódios limitaram-se a 

veicular e a tornar públicas as críticas feitas pelo Presidente da Sociedade 

                                                                                                                                          
necessidade de produzir prova em audiência;  (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 

(...) 

 
2 Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: 

I - (...) 

II - velar pela rápida solução do litígio; 

(...) 

 
3 Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. (inexistentes 
grifos no texto original). 

 

http://1970-1979/L5925.htm#art330
http://1970-1979/L5925.htm#art330
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Esportiva Palmeiras, réu LUIZ GONZAGA DE MELLO BELLUZO, no jornal 

Lance, pertencente à mesma empresa. Confira-se o exemplar, no original, 

junto à fl. 29. 

 

 Ora, como dito, o jornal, em seu nome ou sob sua 

responsabilidade, crítica alguma dirigiu ao autor. Limitou-se, como se disse, 

por seus agentes, emissários ou repórteres,  a entrevistar e a dar 

publicidade às declarações do réu BELLUZZO, divulgando-as em seu órgão 

de imprensa. 

 

 O fato de ter dado maior ou menor destaque a esta ou 

àquela adjetivação, de ter publicado como manchete esta ou aquela crítica, 

possivelmente, a que lhe pareceu de maior gravidade, não o torna 

responsável por eventuais delitos que daí irradiem. 

 

 Logo, se crime ou infração houve, foi de quem proferiu 

a ofensa, não de quem, no estrito limite de seu exercício profissional, 

veiculou o teor dos comentários, como parece ter sido o caso do jornal 

LANCE. 

 

 Entendimento contrário conduziria à inusitada hipótese, 

senão absurda, de que o autor teria ação, então, contra todas as redes de 

televisão do Brasil e do mundo, além de todos jornais, revistas, rádios e 

endereços eletrônicos na internet, que divulgaram rigorosamente as mesmas 

malsinadas e desrespeitosas entrevistas do requerido LUIZ BELLUZZO, e o 

que, à toda evidência, não procede. 

 

 Solução que se adotada ainda causaria a injustiça, ou 

ilegalidade, de atuarem os demandados ARETE EDITORIAL S.A. e seu 

sócio como espécies de 'bodes expiatórios', na medida em que só eles se 

viram processados por fatos que vieram de ser divulgados por todos demais 
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órgãos de imprensa. 

 

 Em síntese, não transcendendo os referidos réus de 

seu inalienável e constitucional direito de informar, através de seus órgãos, 

no caso, de imprensa escrita, o teor da entrevista do requerido BELLUZZO, 

não vinga o pedido contra ambos, o que reconheço e proclamo. 

 

 Solução que em nada se confunde, no entanto, com a 

do réu BELLUZZO, cujas defesas, aliás, são de todo inconsistentes, vale 

dizer, juridicamente, vazias de conteúdo, data venia. 

 

 Nesse sentir, suas afirmações no sentido de que as 

críticas estavam limitadas à área futebolística, ou de que ele disse o que 

disse por representar doze ou quinze milhões de palmeirenses, ou de que se 

tratou apenas de uma reação natural ou corriqueira no ambiente do futebol, 

ou, ainda, por fim, no sentido de que houve culpa exclusiva da vítima. 

 

 Há limites para tudo na vida. Lembrando-se, o futebol 

faz parte dela ! O requerido BELLUZZO, na oportunidade, era Presidente da 

Sociedade Esportiva Palmeiras, inquestionavelmente, uma das maiores 

equipes de futebol profissional do País. 

 

 Não poderia, nas circunstâncias, agir como um 

torcedor, por sua natureza, passional, de quem tudo ou nada se espera. Os 

presidentes de clubes não se confundem com seus torcedores. Ou pelo 

menos não deveriam... 

 

 Destacando-se, nos times da elite, como é o caso do 

Palmeiras, tais cargos comumente são desempenhados por pessoas de 

elevado padrão sócio, econômico e cultural. Vale dizer, pertencem também à 

elite da sociedade. Justo de quem melhores exemplos se esperam... 
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 Assim, por equivocada tivesse sido a decisão do autor, 

árbitro CARLOS EUGÊNIO SIMON, de anular o gol de OBINA (atleta do 

Palmeiras) no jogo contra o Fluminense, realizado no dia 08-11-2009, isso 

de nenhum modo justificava o belicoso, emocional e descomedido agir do 

réu BELLUZZO, de ir para a imprensa e passar a chamar o suplicante de 

safado, vigarista, crápula, covarde, vagabundo e sabe-se lá de quantas 

outras adjetivações. 

 

 Tanto não bastasse, também insinuou prática de 

corrupção pelo autor, ao mencionar que ele deveria estar na gaveta de 

alguém... E, ainda não contente, noutra passagem, disse que se 

encontrasse SIMON na rua, daria uns tapas nesse vagabundo... 

 

 Todas ofensas a que fiz menção encontram-se 

documentalmente provadas, encartadas nos autos, como se observa de fls. 

29 e seguintes. 

 

 O que reputo mais grave é que o referido réu ofendeu e 

injuriou o autor logo após o jogo e tornou a fazê-lo depois, sucessivamente, 

nas várias entrevistas que concedeu, quiçá, até em dias posteriores. Em 

todas elas, reiterava o que já tinha dito ou acrescentava novas infâmias à 

honra do suplicante. 

 

 Pelas mesmas atitudes, aplicou-lhe o Superior Tribunal 

de Justiça Desportiva pena de suspensão por nove (09) meses ! Não é 

pouca coisa para um dirigente de futebol. 

 

 Há que compreender também o seguinte. A arbitragem 

é humana, e, como tal, falível. A despeito de todos avanços eletrônicos e 

tecnológicos, auxílio da televisão etc. etc., esses recursos ainda não se 
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encontram à disposição dos árbitros de futebol. 

 

 Um pênalti, um impedimento e especialmente um gol, 

validado ou invalidado irregularmente, muitas vezes, pode acarretar 

prejuízos irreparáveis a uma das equipes. 

 

 Sucede que isso acontece todo dia. Até em Copas do 

Mundo. Está dentro do princípio da falibilidade humana, a que há pouco me 

referi. E, ao menos pelas regras em vigor, não há como contornar tais 

adversidades. 

 

 Temos de admitir e aceitar que os árbitros estão 

decidindo único e exclusivamente com seus sentidos, na hora, quando muito 

subsidiados por seus auxiliares – os bandeirinhas – e eventualmente, pelo 

árbitro reserva. Estes que, de sua parte, por também humanos, sofrem das 

mesmas vicissitudes que o árbitro principal. 

 

 Diante de todo esse contexto, o acolhimento do pedido, 

ao menos quanto à indenização por danos morais, afigura-se inexorável. 

 

 Fixo-os em R$ 40.000 (quarenta mil reais). O fato teve 

enorme repercussão. Foi coberto por praticamente todos jornais e televisões 

do País, quiçá, do mundo. Além da internet, ainda de maior alcance. 

 

 Relevam-se, ainda, as condições ou qualificações 

pessoais do requerido BELLUZO. Homem inteligente, culto, septuagenário, 

conhecido no mundo esportivo e fora dele, sendo doutor em economia, 

político importante, foi secretário de estado, assessor econômico de um dos 

principais partidos políticos do País (PMDB) etc. etc., conforme doc. de fl. 

49. 
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 Ao que se conjuga quer ele aceite, quer não, o autor é, 

sim, um dos melhores árbitros de futebol do País, e, ao que modestamente 

interpreto, de todos os tempos. Pelo menos não se tem notícia de que outro 

árbitro brasileiro tenha apitado em três Copas do Mundo, como foi o caso de 

CARLOS EUGÊNIO SIMON. 

 

 Isso, a meu sentir, dispensa mais comentários. O valor 

estipulado atende, em face do exposto, ao sentido pedagógico da 

condenação, não permite enriquecimento indevido e ainda pune o 

responsável de modo importante. 

 

 Outros danos, porém, indefiro. 

 

 Não foi feita prova alguma de que o autor tenha 

experimentado algum prejuízo financeiro pelo ocorrido. Ao contrário até, 

indiferente a isso, foi chamado a atuar na Copa do Mundo de 2010, realizada 

na África. 

 

 O fato de ter sido afastado do campeonato brasileiro 

após a partida-problema até que mais bem esclarecidos os fatos não chegou 

a lhe causar prejuízos. O jogo ocorreu em 08-11-2009 e o Campeonato 

Brasileiro encerraria menos de um mês depois. Lembrando-se, ainda, os 

árbitros não atuam em todas as rodadas. 

 

 Enfim, os prejuízos ditos experimentados pelo autor 

não restaram de nenhum modo provados. No ponto, aliás, a inicial se afigura 

até inepta, pois absolutamente nada especifica a respeito de tais perdas. 

 

III) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contra ARETE 

EDITORIAL S.A. e WALTER DE MATTOS JÚNIOR; JULGO PROCEDENTE, 

EM PARTE, o pedido contra o requerido LUIZ GONZAGA DE MELLO 
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BELLUZZO, CONDENANDO-O ao pagamento de R$ 40.000 (quarenta mil 

reais) a titulo de indenização por danos morais, corrigidos (IGPM) e 

acrescidos de juros (1% a.m.), ambos a contar desta data; JULGO 

IMPROCEDENTES os demais pedidos. 

 

 Considerando que a sucumbência do autor frente aos 

dois primeiros réus, ARETE EDITORIAL e WALTER, foi integral, o suplicante 

pagará metade das custas e honorários aos patronos dos referidos RR. que 

fixo em R$ 4.000 (quatro mil reais), acrescidos de juros e de correção 

monetária, observados os parâmetros supra. 

 

 Contra o requerido BELLUZZO, como houve  

sucumbência parcial do suplicante, embora proporcionalmente maior do réu, 

carrego a este o pagamento da metade restante das custas e da 

integralidade dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, atendidas as diretrizes dos §§ do art. 20 do CPC, c/c § único 

do art. 21, mesmo diploma4. 

 

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

 

 Porto Alegre, 25 de abril de 2011. 

 

 Luiz Augusto Guimarães de Souza,  Juiz de Direito, 10ª 

Vara Cível, 2º Juizado, Foro Central. 

                                                 
4
 Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente 

distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. 
Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, 
pelas despesas e honorários. 

 


