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Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Maria Clacir Schuman

Em 06/02/2017

Decisão              

Trata-se  de  TUTELA  DE  URGÊNCIA  DE  NATUREZA  ANTECIPADA  EM  CARÁTER
ANTECEDENTE ajuizada pelo MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES em face de FACEBOOK
SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA e UNIVERSO ONLINE S.A., devidamente qualificados na
inicial. 

Sustenta a Municipalidade estar sendo alvo, junto com seus agentes, de campanha difamatória e
caluniosa na internet,  movida por um grupo de indivíduos ainda não identificados responsável
pelas páginas "Sou Trajano de Moraes RJ", "Cidadão Trajanense" e "Sidoneo Agliberto", todas
hospedadas em servidor do Primeiro Réu e a primeira delas acessada por endereço eletrônico
hospedado pelo Segundo Réu. 

Apresentou  o  Município,  então,  diversas  publicações  veiculadas  pelas  mencionadas  páginas,
alegando  causarem  "danos  progressivos  à  imagem  da  fazenda  pública"  sob  a  máscara  do
anonimato, que não goza de qualquer proteção legal. 

Pugna assim pelo  deferimento  da tutela  a  fim de  determinar  (i)  o  bloqueio  das páginas  pelo
Primeiro Réu, com a preservação dos dados a ela relacionadas; (ii) o bloqueio da conta de e-mail
itrajanomoraes@bol.com.br  pelo  Segundo Réu,  também com a preservação dos  dados;  (iii)  a
entrega de dados cadastrais, registros de acesso, publicações e diálogos pertencentes às contas
mencionadas e a seus administradores. 

A simples análise da inicial permite concluir a colisão de duas garantias fundamentais protegidas
pela Carta de Direitos de 1988: o direito à honra e à liberdade de expressão. Constitui-se desta
forma uma evidente antinomia de princípios constitucionais, a ser dirimida mediante ponderação
de interesses no caso concreto. 

Muito  embora  nenhum  dos  bens  jurídicos  em  apreço  gozem  de  inviolabilidade  ou  proteção
irrestrita, isto é, caráter absoluto, a análise comedida da precedência deste ou daquele sobre o
outro é essencial  para a celebração da unidade constitucional e com o fito de garantir  que o
exercício  de  um não  implique  em restrição  absoluta  do  outro.  Ou  seja,  as  garantias  devem
conviver harmonicamente, sem anular-se, cedendo no que for preciso para a coexistência. 
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Nesse sentido, Robert Alexy afirma: 

A lei da ponderação mostra que a ponderação deixa-se decompor em três passos. Em um primeiro
passo deve ser comprovado o grau do não-cumprimento ou prejuízo de um princípio. A isso deve
seguir, em um segundo passo, a comprovação da importância do cumprimento do princípio em
sentido contrário. Em um terceiro passo deve, finalmente, ser comprovado se a importância do
cumprimento do princípio em sentido contrário justifica o prejuízo ou não-cumprimento do outro.
(2005, pp. 339-340).

Com  efeito,  observo  a  partir  da  análise  das  publicações  juntadas  pelo  Município  o  caráter
eminentemente político da atuação das páginas, de um lado atacando a suposta ineficiência do
Poder Executivo Municipal e, de outro, demonstrando preocupação com o estado de conservação
da cidade. 

Entre diversas críticas consideradas prejudiciais pela Municipalidade, há também elogios, como o
compartilhamento  de  fotos  postadas  pelo  próprio  Prefeito  Municipal,  onde  esclarecia  estar
"sentindo-se  confiante"  (fls.20),  promoção  do  turismo  local  (fls.27)  e  notícias  acerca  do
desenvolvimento de atividades de interesse social (fls.29). 

Não fosse  o  bastante,  as  publicações emanam do  movimentado  período  de  agitação  política
vivenciada  pelo  país,  e  demonstram  compromisso  dos  cidadãos  com  a  coisa  pública,  um
sentimento que deve ser não apenas suportado, mas incentivado pelos gestores, considerando
que  a  democracia  só  se  exerce  de  maneira  plena  quando se  faz  de  modo  participativo,  em
conjunto com o corpo social. 

Cabe  aqui  menção  à  histórica  decisão  proferida  pelo  Colendo  Supremo Tribunal  Federal,  na
Petição nº 3.486-4-DF, da lavra do Ministro CELSO DE MELLO, pondo em destaque a liberdade
de manifestação e o seu correlato direito de crítica:

"Ninguém ignora que, no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, mostra-se
intolerável a repressão penal ao pensamento, ainda mais quando a crítica por mais dura que seja
revele-se inspirada pelo interesse público e decorra da prática legítima, como sucede na espécie,
de uma liberdade pública de extração eminentemente constitucional (CF, art. 5º, IV, c/c o art. 220).

No que tange à presença de referido anonimato, tenho que muito embora os administradores da
página não estejam identificados no presente momento enquanto pessoas físicas, estes podem
ser plenamente identificáveis, com salientado em elementar decisão proferida no REspe 171141
PR pelo Tribunal Superior Eleitoral, guardadas as divergências materiais. 

Assinalo ainda que, por força do Artigo 220, §2º da Constituição Federal é vedada toda e qualquer
censura de natureza política, ideológica e artística. 

Deste  modo,  verificando  num juízo  de  cognição  sumária  que  as  publicações  veiculadas  não
atingem de forma decisiva os direitos apontados pela Municipalidade, diante da possibilidade de
exercício paralelo dos direitos constitucionais,  e tendo em vista ainda que eventuais prejuízos
poderão ser futuramente convertidos em perdas e danos, com a identificação dos responsáveis,
DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA para determinar
que os Réus forneçam ao Juízo, no prazo de 20 dias, os dados requeridos pela Municipalidade
nos itens "III" e "IV" de fls.11/ 12, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais). 

Com efeito, diante do poder geral de cautela do magistrado, atendo ao requerimento ministerial,
DETERMINANDO a expedição de ofício à Delegacia de Polícia local com cópia integral dos Autos,
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a fim de averiguar acerca de eventual ocorrência de crime. 

Intimem-se os Réus, com a máxima urgência e pessoalmente, para o cumprimento da obrigação
de fazer. 

Sem  prejuízo,  intime-se  a  Municipalidade  Autora,  inclusive  acerca  do  contido  no  Inciso  I  do
Parágrafo Primeiro do Artigo 303 do Código de Processo Civil. 

Trajano de Moraes, 06/02/2017.

Maria Clacir Schuman - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Maria Clacir Schuman

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4CXU.N3GV.QC3C.6DIK
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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