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DECISÃO
 

Vistos, etc;
 
Trata-se do pedido de tutela de urgência que consta nos autos da ação

de obrigação de fazer com indenização por dano moral movida pelo autor JOSÉ
RAIMUNDO DE SÁ LOPES em face do promovido CARLO RUBEM CAMPOS
REIS.

O autor, que exerce o cargo de Prefeito, aduz ter sido surpreendido ao
tomar conhecimento de uma postagem publicada através do perfil pessoal do
promovido Carlo Rubem Campos Reis, seu opositor político. Consta na postagem
a imagem do autor sendo comparada à imagem de um demônio, o que teria
causado uma repercussão negativa e atingido a imagem do autor.

Pede liminarmente que o demandado se abstenha de postar mensagens
que atinjam a imagem e a honra do demandante, sob pena de multa.

Antes de decidir sobre a liminar antecipatória, foi dado oportunidade
para o demandado se manifestar sobre a mesma, tendo a manifestação sido
acostada aos autos, onde em resumo, diz o demandado, que não é o responsável
pela postagem da imagem, tendo recebido a imagem em grupo de whatsapp e
apenas postou em sua rede social, como forma de replicar uma imagem que já
estava disseminada na rede virtual; mas que em poucas horas a postagem, já
havia excluído a mesma de sua rede social, como já reconhece o próprio autor na
sua inicial.

Conclui dizendo que estamos em uma democracia e que todos tem o
direito de liberdade de expressão e que não há qualquer prova de outras
publicações que possa ter causado eventualmente prejuízos ao autor, como o
mesmo alega.

Justifica, também, que o mérito da questão levanta na inicial, deve ser
explorado durante a instrução.

Autos conclusos. Sobre o pedido de urgência, DECIDO:
Pela análise dos autos, especialmente dos documentos juntados pelo

requerente, entendo que poderiam estarem presentes os requisitos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano para a avaliação do
pedido da tutela provisória de urgência formulada, que pode ser concedida
liminarmente, conforme dispõe o art. 300, caput, do NCPC:

 
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
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evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.
(…) § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia. (grifo posto)
 

A esse respeito, o inciso I, do parágrafo único do artigo 9º, da Lei nº
13.105/2015, Novo CPC, dispõe que a tutela provisória não prescinde da oitiva da
parte contrária, in verbis:

 
Art. 9°. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja
previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III - à decisão prevista no art. 701.(grifo posto)

 
Assim, verifica-se que consta nos autos os documentos que comprovam

que o promovido divulgou postagem que poderia atingir pessoalmente a honra do
autor, não só como pessoa pública, mas também como indivíduo na medida em
que se utiliza da imagem do autor para fazer comparação negativa e de cunho
religioso.

No entanto, o próprio autor já diz na inicial, e confirmado pelo
demandado, tal divulgação já foi retirada da rede social do demandado.

Na verdade, apesar do direito e liberdade de expressão, não se pode
ultrapassar o limite do exercício do direito de expressão, devendo se limitar à
opinião ou crítica ao trabalho ou cargo exercido pelo autor, não podendo atingir
direito à honra e imagem da pessoa, desvinculado do direito de crítica ao qual o
agente público está sujeito.

Como disse o demandado, o mérito será julgado com base no que for
apurado durante a instrução.

Registra-se que as consequências da propagação de postagem
maliciosa é danosa pois se alastra de forma quase que incontrolável nas redes
sociais e causa inegável prejuízo à honra e imagem de qualquer indivíduo, razão
pela qual a sua retirada de circulação é medida de urgência que justificaria a
concessão de medida liminar, caso ainda perdurasse. No entanto, a mesma já foi
retirada.

Vê-se dos autos que o autor pede também, em sede de liminar, que o
demandado se abstenha de postar quaisquer mensagem em rede social
envolvendo o nome do mesmo. No entanto, apesar de dito,  não juntou provas de
qualquer outra postagem envolvendo as mesmas partes, pra ser retirada.

ISTO POSTO, julgo parcialmente procedente a medida antecipatória,
apenas no sentido de que o demandado se abstenha de postar e/ou divulgar
mensagem que ultrapasse o limite do exercício do direito de expressão, devendo
se limitar à opinião ou crítica ao trabalho ou cargo exercido pelo autor, desde que
não possa atingir direito à honra e imagem da pessoa, o que é óbvio e como já diz
a nossa legislação em vigor, sob as penalidades legais.

Intime-se e cite-se para fins de cumprimento.

 

Dê-se seguimento ao presente processo.
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OEIRAS-PI, 13 de novembro de 2020.

 

José Osvaldo de Sousa
Juiz(a) de Direito da JECC Oeiras Sede 
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