
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Assu

Ação: Procedimento Ordinário
Processo nº: 0100217-25.2014.8.20.0100
Autor: Ivan Lopes Júnior
Réu: Luis Emanoel Silva da Costa e outro

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

IVAN LOPES JÚNIOR, DEVIDAMENTE QUALIFICADO E POR
INTERMÉDIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO
ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CONTRA LUIZ
EMANOEL SILVA DA COSTA E GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., TAMBÉM
QUALIFICADOS, AFIRMANDO, EM BREVE SÍNTESE, QUE:

a) exerce o cargo de Prefeito Constitucional do Município de Assu e, em
razão de ser uma atividade política, de interesse de toda a sociedade, está passível de críticas
das mais variadas espécies;

b) no desempenho de sua função, utiliza como baliza os princípios
constitucionais que regem a Administração Pública, quais seja, a legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, agindo com ética, responsabilidade, respeito e dedicação
com a coisa pública;

c) uma das consequências para quem exerce um cargo ou uma função
pública, é ser questionado, fiscalizado e até mesmo criticado pela sociedade, inclusive através
da imprensa. Entretanto, as críticas devem sempre guardar similitude com os atos e/ou ações
desempenhadas pelos agentes públicos no âmbito da Administração e relacionados ao exercício
do cargo ou função pública ocupada;

d) o réu Luiz Emanoel da Silva Costa, através do endereço virtual
http://coloraldeolhonoassu.blogspot.com.br/, tem realizado de forma reincidente e contumaz a
execreção pública do autor, agredindo a sua honra, vida privada, intimidade e imagem, sem que
haja justificativa;

e) no dia 27/12/2013, às 09:03h, o demandado editou/publicou sem seu blog
um notícia simultaneamente injuriosa, difamatória e caluniosa, no sentido de aduzir que o
demandante estaria dando ensejo à paralisação das obras públicas da urbe de Assu/RN com a
finalidade de reter para si os recursos disponibilizados para tais ações, bem como, acusou o
autor de superfaturar as edificações municipais e de não prestar as devidas contas das mesmas
aos órgãos de fiscalização, conforme reportagem em anexo.

Após realizar a fundamentação legal, requereu a concessão de tutela
antecipada no sentido de determinar a exclusão do conteúdo da postagem guerreada; a
colocação na página virtual da informação de que tal retirada se deu em virtude de ordem
judicial, por um período de 15 (quinze) dias corridos, além de determinar à empresa Google
Brasil Internet Ltda., a obrigação de informar nos autos o número de internet protocol (IP) da
máquina responsável pela publicação da matéria ofensiva em referência, haja vista a suspeita
de que o demando principal esteja agindo acompanhado de terceira pessoa, cuja presença no
pólo passivo se torna imprescindível. No mérito, a confirmação dos pleitos acima
discriminados, assim como o ressarcimento pelos danos morais sofridos, no importe de
R$20.000,00 (vinte mil reais) e a publicação, no mesmo veículo de comunicação referido, do



teor da eventual sentença condenatória.
Anexou documentos correlatos nas fls. 32-56.
Intimado para que especificasse a causa de pedir e pedido no que concerne ao

Google Brasil Internet Ltda, o autor prestou os esclarecimentos necessários nas fls. 59-61,
pugnando pela manutenção da empresa no polo passivo da lide.

Decidindo acerca do provimento de urgência (fls. 62-64), este Juízo
concedeu, em parte, o pleito formulado, determinando ao réu Luiz Emanoel Silva da Costa,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a retirada do blog indicado na inicial a publicação do
texto intitulado "OBRAS PARADAS EM ASSU PARECE QUE ULTRAPASSARÃO PARA
2014", veiculada na URL http://coloraldeolhonoassu.blogspot.com.br/, devendo constar a
informação de que a retirada se deu em virtude de ordem judicial, por 15 (quinze) dias, até
ulterior deliberação.

Regularmente citado, o réu Google Brasil Internet Ltda, ofertou contestação
nas fls. 94-129, na qual suscitou, preliminarmente ilegitimidade passiva ad causam, devendo o
feito ser extinção sem resolução de mérito com relação a si, uma vez que o réu Luis Emanoel é
o proprietário, administrador e responsável pela publicação da reportagem objeto da lide, tanto
é que, após o deferimento do pedido liminar, houve o cumprimento pelo réu (fl. 96). No mérito,
alegou que a plataforma utilizada pelo réu (Blogger) se caracteriza por ser um diário virtual
particular, sem qualquer controle preventivo ou monitoramento das postagens feitas pelos
usuários, cuja aceitação expressa da política de termos e serviços do canal é necessária à
criação da página. Sendo assim, devidamente ciente das condições estabelecidas para a criação
e uso do blog, não há como a empresa ré tomar o poder de jurisdição do Estado Juiz e decidir
acerca da limitação á liberdade de expressão dos usuários, não cabendo a si ponderar se houve
excesso ou não nas postagens realizadas. Inexiste, pois, responsabilidade a ser atribuída a si,
por ser fato praticado exclusivamente por terceiro. Informou ser inviável a disponibilização do
endereço de IP, pugnando pela improcedência da demanda.

De forma tempestiva, o réu Luis Emanoel Silva da Costa apresentou defesa
nas fls. 130-233, em que sustenta a veracidade das alegações veiculadas na postagem, razão
pela qual exerceu seu direito constitucional à liberdade de expressão. Assegurou que a ação
ajuizada tem o intuito de cercear a liberdade de imprensa e impedir críticas, inclusive o direito
de resposta. Ressaltou que não houve dano moral já que não há ato ilícito, nexo de causalidade
ou dano demonstrados. Afirmou que o conteúdo da matéria insurgida deixa manifesto que se
deu dentro dos limites da situação, pugnando pela improcedência da ação.

Apresentada réplica às contestações pelo autor, em que refutou todos os
termos aduzidos em ambas as defesas e reiterou os termos da exordial.

Instadas as partes para manifestarem interesse na produção de provas, o autor
e o réu pleitearam pelo julgamento antecipado da lide (fl. 143 e 143v), tendo a empresa Google
Brasil quedado-se inerte.

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o que pertine relatar.
Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A despeito da questão de mérito ser de direito e de fato, verifico que, in casu,
não há necessidade de produção de outras provas, autorizando-se o julgamento antecipado do
pedido, a teor do art. 355, I do CPC/2015, por considerar o conjunto probatório existente nos
autos suficiente à análise do meritum causae. Estão presentes, ainda, os pressupostos
processuais e as condições para o exercício regular do direito de ação.

A priori, suscitou a ré Google Brasil Internet Ltda, em sua defesa, preliminar
de iletigimidade passiva ad causam, por não ser diretamente responsável pela publicação da
matéria dita ofensiva que culminou com o ajuizamento da presente demanda. De pronto,
destaque-se a incidência à espécie do art. 19 da Lei n°. 12.965/2014, a saber:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o



provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente
por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

É possível concluir, pois, analisando-se a defesa apresentada pela pelo réu
Luis Emanoel Silva, que este não se furtou à autoria quanto à postagem sob exame, em que
apregoou o exercício legítimo de seu direito à liberdade de expressão. Sendo entendimento
assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o fato de que, se houve identificação,
via URL, do autor do ato ilícito, não há motivo para o ajuizamento contra aquele que apenas
facilita o acesso a esse ato que, até então, se encontra publicamente disponível na rede para
divulgação (REsp 1316921/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado
em 26/06/2012, DJe 29/06/2012, corroborado pelo Ag. Recurso Especial nº. 1033587 - SP,
2016/0330752-8, julgado em 09/02/2017).

Portanto, de rigor o acolhimento da preliminar aventada, pois o réu Google
Brasil Internet não foi responsável pela elaboração e publicação da matéria, assim como não
descumpriu nenhuma ordem judicial específica, razão pela qual julgo extinto, sem resolução de
mérito, o feito com relação a si, conforme determina o art. 485, VI do CPC/2015.

Por conseguinte, ultrapassada tal análise, trata-se de ação de ordinária na qual
o objetivo fulcral ampara-se no alegado dever do réu de excluir publicação online considerada
ofensiva pelo autor, ressarcindo-o pelos danos morais causados.

De pronto, importante consignar que são fatos incontroversos a
existência da publicação descrita na exordial e a autoria atribuída ao réu, que, em sede de
contestação, confirmou ser o responsável pela veiculação da matéria. Desta feita, o cerne
da controvérsia cinge-se a perquirir se houve, com efeito, ofensa à honra, imagem e
dignidade da parte autora.

Registre-se que o blog caracteriza-se por ser uma excelente ferramenta de
informação através da internet. Com o avanço da tecnologia e ampliação da informatização,
internet passou a ser um meio de comunicação rápido e de grande alcance.

Entretanto, ao mesmo tempo em que a tecnologia está ao alcance do cidadão
a serviço da divulgação de informações importantes, diminuição das distâncias de forma que é
possível se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, podendo, inclusive,
ser utilizado como um instrumento de violação de direitos, especificamente os atinentes à
personalidade, incluídos à dignidade, honra, imagem e a vida de terceiros. Não tenho dúvida
que o amadurecimento da democracia necessita da imprensa livre, numa forma que os cidadãos
tenham acesso à informações importantes para o desenvolvimento da sociedade em que vive.
Destarte, quando é verificado algum excesso que possa interferir na vida das pessoas, cabe a
interferência do Poder Judiciário para proteção daqueles que alegam ter tido seus direitos
violados.

Estamos diante de uma situação em que há conflito de direitos protegidos
constitucionalmente, quais sejam, a liberdade de expressão e a proteção da dignidade, honra da
pessoa humana. E é em meio a este conflito, que vislumbro a pertinência da alegação do autor
no que concerne à necessidade proteção de sua dignidade e de sua honra, uma vez que entendo
estar comprovado nos autos a publicação de afirmações que fogem ao limite da crítica, feitas
pelo réu em blog que pertence a si, fato este incontroverso.

Nesse sentido, verifico excessos de linguagem nos trechos destacados na inicial,
que atingem diretamente a pessoa do autor, em especial quando o réu afirma, ipsis litteris,
"Esse dinheiro investido nessas obras paradas em Assu que sabemos que é "desviado", essa é a
nossa triste realidade como todos nós sabemos que muitas vezes os preços das obras são
colocadas lá em cima, basta observar os montantes colocadas nas placas do governo fincadas
em obras que não condizem com a realidade até porque eles trabalham com material mais
barato justamente para "superfaturar" (gerir de maneira fraudulenta faturas com valor acima
do verdadeiro, cobrar preço exageradamente alto)", sendo necessário salientar que a liberdade
de manifestação de pensamento não é absoluta em nenhum meio de comunicação, inclusive nos



blogs.
Noticiar acerca de repasses ou valor de obras não configura ilícito, nem dano à

imagem do prefeito, pois são assuntos de interesse público. Ocorre que ao expressamente
afirmar que houve desvio de verba pública, superfaturamento de obras e que o autor enriqueceu
ilicitamente, a matéria fere a imagem pessoal do então prefeito, uma vez que desacompanhadas
da necessária comprovação dos fatos atribuídos.

Sendo assim, restaram provadas documentalmente as assertivas trazidas na
exordial, razão pela qual firmo convencimento de que houve, com efeito, ofensa à honra e à
dignidade do autor, à época pessoa pública, ocupante do cargo de Prefeito do município de
Assu/RN. Nessa mesma linha ora tracejada, veja-se:

EMENTA: Ação originária. Fatos incontroversos. Dispensável a instrução probatória.
Liberdade de expressão limitada pelos direitos à honra, à intimidade e à imagem, cuja
violação gera dano moral. Pessoas públicas. Sujeição a críticas no desempenho das
funções. Limites. Fixação do dano moral. Grau de reprovabilidade da conduta. Fixação
dos honorários. Art. 20, § 3º, do CPC.
1. É dispensável a audiência de instrução quando os fatos são incontroversos, uma vez
que esses independem de prova (art. 334, III, do CPC).
2. Embora seja livre a manifestação do pensamento, tal direito não é absoluto. Ao
contrário, encontra limites em outros direitos também essenciais para a concretização da
dignidade da pessoa humana: a honra, a intimidade, a privacidade e o direito à imagem.
3. As pessoas públicas estão sujeitas a críticas no desempenho de suas funções.
Todavia, essas não podem ser infundadas e devem observar determinados limites.
Se as acusações destinadas são graves e não são apresentadas provas de sua
veracidade, configurado está o dano moral.
4. A fixação do quantum indenizatório deve observar o grau de reprovabilidade da
conduta.
5. A conduta do réu, embora reprovável, destinou-se a pessoa pública, que está
sujeita a críticas relacionadas com a sua função, o que atenua o grau de
reprovabilidade da conduta.
6. A extensão do dano é média, pois apesar de haver publicações das acusações feitas
pelo réu, foi igualmente publicada, e com destaque (capa do jornal), matéria que
inocenta o autor, o que minimizou o impacto das ofensas perante a sociedade.
7. O quantum fixado pela sentença (R$ 6.000,00) é razoável e adequado.
8. O valor dos honorários, de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, está
em conformidade com os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 3º, do CPC.
9. O valor dos honorários fixados na reconvenção também é adequado, representando a
totalidade do valor dado à causa. 10. Agravo retido e apelações não providos. (STF, AO
1390 PB, Min. DIAS TOFFOLI, DJe-166 DIVULG 29-08-2011 PUBLIC 30-08-2011
EMENT VOL-02576-01 PP-00017).

EMENTA – AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL –
LIBERDADE DE IMPRENSA – DIREITO DE INFORMAÇÃO – LIMITES
CONSTITUCIONAIS – IMAGEM E HONRA DE PESSOA PÚBLICA – EXCESSO
CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NARRANDI OU DEFENDENDI
– CONFIGURADO O ILÍCITO É DEVER DO JORNAL INDENIZAR A VÍTIMA –
QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DE MANEIRA A PUNIR O
OFENSOR SEM ENRIQUECER O OFENDIDO – REGIMENTAIS NÃO
PROVIDOS. "Não existe regime especial para liberdade de imprensa de tal forma que a
torne indene de responsabilidade civil. As limitações decorrem de outras normas
contidas no capítulo da Constituição que versa sobre direitos fundamentais, como o
respeito à dignidade humana. Não é porque os meios de comunicação gozam de
liberdade, que se pode dizer ‘estratégica’, a fim de desenvolver melhor sua atividade
essencial, revestida de importância social que se possa dizer que esse direito é colocado
num plano axiológico superior ou que faça com que os meios massivos de comunicação
possam agir sem nenhuma restrição alguma. A liberdade de informar não elide a
responsabilidade decorrente de dolo ou culpa do meio de comunicação que, por
exemplo, pública ou divulga notícia falsa e agravante. (...) Não é, portanto, de se



estranhar que o meio de comunicação sofra sanção pecuniária sempre que exorbitar o
direito de informação ou que transgride as regras básicas ao exercício desse direito. (...)
A imagem social violada pelos meios de comunicação também foi alvo de preocupação
do constituinte. Vale repetir: a imagem social é uma imagem quase publicitária . (...)
Logo, a indenização é lícita a todo aquele que sofrer ato lesivo na sua imagem social,
através de veiculação de matéria jornalística, televisiva etc. Poderá recorrer ao
Judiciário para postular a reparação do dano à sua reputação. Ressalta-se que não se
pode impedir de tornar públicas condutas inapropriadas daqueles que exercem cargos
públicos tendo em vista os princípios norteadores da Administração Pública tais como
moralidade, eficiência. No entanto, o Jornal transcendeu o limite da notícia informativa
porque atingiu ofensivamente o apelado". (TJ-MS - Agravo Regimental em Apelacao
Civel : AGR 1945 MS 2009.001945-3/0001.00, 1a Turma, 31/03/2009);

EMENTA: RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO
MORAL – DIREITO DE INFORMAÇÃO – ANIMUS NARRANDI – DIREITO A
HONRA – DISCUSSÃO VEDADA NESTA SEARA – REEXAME DE PROVA –
INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 07 STJ – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO STJ –
VALOR QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA –
MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS –
RECURSO NÃO CONHECIDO. A responsabilidade civil decorrente de abusos
perpetrados por meio da imprensa abrange a colisão de direitos fundamentais: a
liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida
privada). A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de
fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do
Estado Democrático de Direito; contudo, o direito de informação não é absoluto,
vendando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a
intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao
fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (...)”. (STJ - REsp
818.764/ES Rel Min Jorge Scatezzini DJ 12.03.07).

Tecida a fundamentação necessária, mister seja analisada a questão relativa
do valor dos danos morais. Estes consistem em significativa lesão a direito da personalidade,
provocando dor, humilhação e constrangimento incomuns à vida cotidiana, não sendo qualquer
incômodo suscetível de ensejar reparação pecuniária. Os requisitos necessários à sua ocorrência
estão elencados nos arts. 186, 187 e 927, do Código Civil.

A fixação dos danos morais exige prudente arbítrio do juiz, que deve levar
em consideração a gravidade da ofensa e as circunstâncias fáticas, estipulando um valor
suficiente para reparar o mal sofrido, mas diligenciando para não propiciar enriquecimento sem
causa. Por outro lado, é necessário chegar a um montante capaz de dissuadir a prática de novas
ofensas, tendo a condenação, desta feita, um caráter pedagógico. Assim sendo, arbitro a quantia
de R$8.000,00 (oito mil reais) a serem pagos à parte autora.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
aventada pelo Google Brasil Internet Ltda, excluindo-o da presente lide, razão pela qual julgo
extinta a ação sem resolução de mérito com relação a si, nos termos do art. 485, VI do
CPC/2015.

Quanto ao réu Luis Emanoel Silva da Costa, julgo parcialmente procedentes
pedidos formulados na peça vestibular, fazendo-o em conformidade com art. 487, I do
CPC/2015, para confirmar o provimento de urgência outrora concedido e condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser
corrigida monetariamente com base no índice INPC e juros de mora em 1% (um por cento) ao
mês, ambos a incidirem desde a data do arbitramento (Súmula n°. 362 STJ).

Concedo ao réu a gratuidade judiciária, requerida na defesa, com base no
artigo 98 do CPC.



1 Súmula 517: "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada.”

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ficando a
cobrança suspensa em razão do disposto n § 3º do artigo 98 do CPC.

Condeno, por fim, o autor ao pagamento dos honorários advocatícios
referente ao réu Google Brasil Internet Ltda, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa.

Intime-se o réu, pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a
contar do trânsito em julgado, nos termos do art. 523, §1° do CPC/2015, efetue o pagamento do
montante referente à condenação, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez
por cento) sobre o débito e penhora de bens, acrescidos, ainda, da condenação em honorários
advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor total, nos termos da Súmula n°.
517 do STJ1.

Acaso a parte ré não cumpra a diligência do parágrafo anterior, intime-se a
parte autora para requerer, no prazo de 30 (trinta) dias, a execução da sentença, sob pena de
arquivamento.

Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.

Assu/RN, 31 de maio de 2017.

Aline Daniele Belém Cordeiro Lucas
Juíza de Direito


