
 

 

Vistos.

Na exordial o Autor alega, em suma, que o Réu teria o difamado/caluniado

através de redes sociais (Facebook, Instagram e WhatsApp), de forma a ensejar

ato ilícito indenizável.

Aduz que, o Demandado teria divulgado informações inverídicas e

ofensivas, em suas redes sociais, acusando o Autor de receber proventos de forma

indevida da Prefeitura de São Raimundo Nonato/PI.

Conforme alegações, nos vídeos divulgados pelo Requerido, há

insinuações de que o Autor seria uma espécie de “funcionário fantasma”, ou seja,

que estaria na folha de pagamento sem, entretanto, trabalhar.

Durante o vídeo divulgado, são exibidas diversas imagens do Autor em

momentos de lazer, na tentativa de demonstrar que o mesmo estaria recebendo

dinheiro público de maneira ilegal.

Além disso, afirma que o vídeo teria sido divulgado em diversos grupos de

grande repercussão, maculando de forma geral a imagem do Demandante perante

a coletividade.

Ademais, assevera que tem contrato de prestação de serviços com o

Município, e, exerce suas funções de maneira fidedigna.

Requer a concessão de tutela antecipada com ordem de que o Réu retire

todas as publicações ofensivas contra o autor bem como se abstenha de praticar

qualquer ato vinculado ao nome, imagem e honra do mesmo, sob pena de multa

diária.

É o que basta relatar.
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Passo a decidir.

A Constituição da República Federativa do Brasil protege a intimidade, a

vida privada, a honra e a imagem das pessoas em seu art. 5º, inciso X. Tal

proteção representa a faculdade de cada indivíduo de obstar a intromissão de

estranhos na sua intimidade, e também impedir que sejam divulgadas informações

sobre esta área da manifestação existencial do ser humano.

Da análise dos documentos, notadamente os prints de tela anexados à

inicial, é possível verificar diversas imagens da vida privada do autor sendo

divulgadas em vídeos postados pela parte Requerida. Ademais, as imagens

acompanham legenda que associa o Demandante a condutas que afetam a sua

reputação e imagem.

O artigo 12 do Código Civil é expresso ao mencionar a possibilidade de

exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito de personalidade.

Neste sentido, não se trata de analisar, no presente momento, se a Parte

Autora recebe ou não proventos de forma fraudulenta da Prefeitura de São

Raimundo Nonato, mas sim da veiculação de “matéria jornalística” que, num exame

preliminar, parece mais difamatória do que informativa, entretanto tal análise é

matéria que deve ser resguardada ao mérito da ação.

Deste modo, constato a presença dos requisitos para a concessão da

tutela de urgência (art. 300 do CPC), uma vez que a probabilidade do direito (“f

umus boni iuris”) está demonstrada (consoante argumentação acima), com perigo

da demora (“periculum in mora”) também demonstrado, por se tratar de mídia

divulgada em rede social que a cada momento ganha mais publicidade e

consequentemente gera mais danos à imagem do Autor.

Entretanto, entendo que a pretensão de proibir o Réu de praticar qualquer

ato vinculado ao nome do Autor deve ser rejeitada, considerando que tal

determinação configuraria espécie de censura prévia, indo de encontro a liberdade

de manifestação.

Fato que não impede a responsabilidade em caso de publicações

injuriosas e difamatórias. Contudo, a análise deve se dar sempre em momento

posterior, jamais como restrição prévia e genérica à liberdade de manifestação.  
 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto:

a)          CONCEDO EM PARTE A LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, tão

somente para determinar que delete as publicações descritas na Exordial

(publicadas em 01.07.2020 e 04.07.2020), sob pena de, não o fazendo,

Num. 11960029 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA - 17/09/2020 11:17:34
http://tjpi.pje.jus.br:80/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091711152017600000011318833
Número do documento: 20091711152017600000011318833



incorrer em multa diária de R$ 100,00 (cem reais), cuja aplicação fica

limitada a 20 (vinte) dias/multa;

b)                      À Secretaria para pautar audiência, por meio de videoconferência,

independente de nova conclusão. 

c)                   Defiro a gratuidade da justiça. 

d)                  Cite-se a ré para apresentar contestação, no prazo de 15 dias. 

   

Expedientes necessários.

DETERMINO QUE O PRESENTE DOCUMENTO SIRVA, AO MESMO

TEMPO, COMO DECISÃO E COMO MANDADO. 

Cumpra-se.

São Raimundo Nonato-PI, data do sistema. 

  

________Assinatura Eletrônica_________ 

ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA
Juiz de Direito em respondência
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