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PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE

COMARCA DE ASSU

 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

 

 

 

 

PROCESSO: 100.2010.026.016-3

 

AUTOR: RONALDO DA FONSECA SOARES

 

REQUERIDO: LUIZ GONZAGA CAVALCANTE DANTAS

 

 

 

 

SENTENÇA

 

 

 

Dispensado o relatório.

 

 

                                    Trata-se de ação indenizatória, onde a parte autora postulou a condenação do requerido
ao pagamento de uma indenização por danos morais, tendo sido aduzido, para tanto, que o demandado, em
programa de rádio transmitido no dia 11.04.2010, através da rádio Princesa do Vale com audiência em toda a
região do Vale do Assu, veio a imputar ao autor a prática dos seguintes fatos: ter construído mapa irregular
para o fim de que as localidades de Mutambinha, Vila Nova e Arenoza fossem incluídas nos limites
geográficos do Município de Assu para o fim de conseguir os royalties que eram pagos ao município de
Carnaubais para Assu, tendo repetido tal acusação em seu blog e em entrevista a jornal impresso.
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Argumentou, ainda, que foi prefeito de Assu durante os período de 31.01.83 a 31.12.88 e de
01.01.2001 a 31.12.2008, além de ter exercido o mandato de deputado estadual no período de 1990 a 2000 e
o cargo de Secretário de Estado da Agricultura, sendo que, em 24 de agosto de 2006, recebeu o ofício 198 do
IBGE, contendo os limites territoriais do Município de Assu.

Diante de tal documento, na condição de então prefeito de Assu, encaminhou requerimento
administrativo à ANP requerendo que os royalties referentes aos poços de petróleo situados na região
limítrofe entre os municípios de Assu e Carnaubais ficassem retidos até que se estabelecesse a exata
localidades dos poços, razão pela qual argumenta que agiu de forma ética e em observância aos ditames
legais.

No entanto, sustenta que o requerido resolveu atacar o autor em jornais, rádio e televisão de
forma sistemática, aduzido que o requerente é desonesto e falsificador de documento, já que teria falsificado
o mapa do Município de Assu para incluir nos seus limites as áreas de poços de petróleo em questão.

Em contestação, o requerido arguiu preliminar de incompetência deste juízo, vez que o
valor da causa ultrapassa o patamar dos 40 salários mínimos. Quanto ao mérito, sustentou que a entrevista
concedida à Rádio Princesa do Vale foi efetivada no intuito de esclarecer a população do município de
Carnaubais a questão relativa à perda dos royalties de petróleo para o município de Assu, além do que veio a
utilizar as expressões antiético e mapa irregular, posto que o mapa utilizado pelo Município de Assu no
processo administrativo que concedeu a ele os royalties dos poços petrolíferos localizados nas comunidades
em questão não foi elaborado pelo órgão competente para tanto.

Sustentou, ainda, que os mapas do IBGE e do IDEMA que serviram de base para que o
postulante ingressasse com o requerimento administrativo junto à ANP para fins de mudança do pagamento
dos royalties para a Cidade de Assu não são idôneos para definir os limites geográficos dos municípios, já
que o primeiro foi elaborado para fins estatísticos e o segundo para fins de localização da área de um lixão,
razão pela qual sustenta que as palavras por ele proferidas foram fundadas em tais fatos que foram reais, já
que entende que os mapas foram utilizados de forma irregular pelo postulante, razão pela qual sustenta que
suas palavras não tiveram a intenção de denegrir a imagem do autor, mas apenas de expor que o requerente
não agiu corretamente ao utilizar esses mapas.

Por fim, acrescenta que o Município de Carnaubais ingressou com processo administrativo
junto à ANP para que fossem esclarecidas as dúvidas acerca dos limites territoriais das duas cidades, tendo
aquela agência nacional se posicionado no sentido de que o órgão competente para solucionar tal
controvérsias era a SEARA, a qual reconheceu o direito do Município de Carnaubais em receber os royalties.

Era o que importava relatar. Passo a decidir.

Inicialmente, tem-se que a preliminar de incompetência deste juízo para processar e julgar o
feito em função do valor da causa não pode ser acatada, já que é pacífico o entendimento de que o valor da
indenização por danos morais não necessita ser expresso no pedido, cabendo ao magistrado a sua fixação, de
modo que a opção do autor pela continuidade do feito no âmbito do Juizado Especial deixa implícito que
concorda com a fixação do valor de eventual condenação em patamar igual ou inferir a quarenta salários
mínimos.

Quanto ao mérito, trata-se de pedido de indenização por danos morais, em função de
alegações de que palavras proferidas pelo requerido em entrevista concedida à rádio Princesa do Vale, em
data de 11.04.2010, vieram a ofender a honra do postulante, posto que este teria sido taxado de desonesto e
de falsificador de mapas, em decorrência de pedido administrativo feito pelo postulante, na condição de
então prefeito de Assu, para que a Agência Nacional de Petróleo viesse a definir o destino do pagamento dos
royalties de petróleo referentes aos poços situados nas comunidades rurais Mutambinha e Vila Nova, diante
da controvérsia referente à sua localização geográfica, se no município de Assu ou de Carnaubais.

Conforme transcrição da fala do requerido contida na inicial, por ocasião da entrevista
concedida na Rádio Princesa do Vale, no dia 11.04.10, a qual não foi objeto de contestação nos autos, no que
diz respeito à transcrição em si, verifica-se ser incontroverso nos autos o fato do demandado ter proferido as
seguintes palavras:
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?(...) a ambição do gestor, do ex-prefeito Ronaldo, ao invés dele procurar as vias legais,
normais, ética, de aumentar as receitas de sua cidade, o que é normal, não....procurou coisa atrapalhada,
procurou invadir violar toda a área do território de Carnaubais que tem petróleo para ficar para ele, porque
ele conversa muito bonito, ele se acha dono da sabedoria do mundo todo (?) então na calada da noite ele fez
uma peça jurídica com um mapa de divisão do município fraudulento (?) é o ex-prefeito de Assu veio a
Carnaubais, Ronaldo parece na quinta-feira e aqui fez um pronunciamento longo na FM local, é se
justificando né, é tentando se justificar, porque quando ele preparou esse mapa perverso não veio também na
rádio convocar o povo (?)?

De outro lado, também é fato incontroverso que foi postado no blog do requerido, por parte
deste, a seguinte opinião: ? agora em 2007, o ex-prefeito Ronaldo usando método antiético, agiu na surdina
construindo um mapa irregular, conseguiu desviar para Assu as comunidades de Mutambinha, Vila Nova e
parte de Arenoza.?

Pois bem, da leitura da fala do requerido e da informação postada por ele em seu blog,
observa-se que, claramente, acusou o autor de ter falsificado o mapa utilizado para a localização dos poços
de petróleo, o que veio a transferir o pagamento de royalties do Município de Carnaubais para Assu.

Ora, qualquer leitor de tais declarações conclui que tais palavras foram ofensivas à honra e
reputação do autor, já que, explicitamente, foi ele taxado de desonesto na condução do processo
administrativo em questão, eis que foi acusado de fraudar mapa geográfico.

Em contestação, o requerido se defende argumentando que os mapas utilizados pelo
Município de Assu para embasar o requerimento acerca da mudança da titularidade dos royalties de petróleo,
quais sejam os do IBGE e do IDEMA não foram feitos com a finalidade de delimitar territórios, mas sim
para fins estatísticos e de localização de lixão, respectivamente.

No entanto, data vênia, tal argumento não justifica uma acusação tão séria quanto a de
desonestidade em face do autor. Com efeito, pelo que se infere da documentação acostada aos autos, resta
evidenciado que, de fato, o pedido administrativo formulado pelo Município de Assu, quando o requerente
era prefeito na época, foi embasado nos mapas em questão, onde se apontava que as comunidade de
Mutambinha e Vila Nova, onde localizados os poços petrolíferos, pertenciam aos limites territoriais de Assu.

Ocorre que tais mapas foram elaborados por órgãos oficiais, IBGE e IDEMA, e, embora
tenham sido destinados a finalidades diversas, gozam da presunção de legitimidade, mesmo porque também
tinham finalidades oficiais, de maneira que tais órgãos tinham a obrigação de se cercar dos cuidados
necessários quando da sua elaboração, diante de suas relevantes finalidades (estatística e localização de
lixão).

 

Com efeito, resta óbvio que o estudo estatístico não poderia sair correto se o mapa utilizado
para localizar o território do município estivesse equivocado.

 

Diante disso, não se vislumbra má fé do autor, enquanto administrador público, em ter se
utilizado mapas que foram enviados por órgãos oficiais para embasar requerimento administrativo junto à
ANP, sendo certo, demais disso, que caberia a esta buscar os elementos técnicos que entendia pertinentes
para a resolução da controvérsia, devendo ser levado em conta que, certamente, na época em que se iniciou
tal procedimento, o chefe do Poder Executivo de Carnaubais de então deve ter sido chamado a se manifestar
no procedimento junto à ANP, pelo menos era o que esta deveria ter providenciado em homenagem ao
princípio de contraditório.

 

Ora, resta evidente que o autor, enquanto prefeito, tinha obrigação legal de defender os
interesses de seu município e, se tinha em suas mãos mapa indicando que poços petrolíferos se localizavam
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no território por ele administrado, não há que se falar em ato de má-fé ou de desonestidade em ingressar com
procedimento administrativo para regular tal informação.

 

Demais disso, em nenhum momento do requerido comprovou que os mapas utilizado foram
manipulados ou falsificados com o aval do autor.

 

É de se destacar, demais disso, que o atual gestor do Município de Carnaubais, ora requerido no presente
feito, ingressou também com pedido administrativo para reaver os royalties de petróleo para sua cidade,
como era de sua obrigação fazê-lo, tanto é que obteve êxito e, conforme documento apresentado na
contestação, foi a SEARA, Secretaria de Regulação Fundiária, que estabeleceu os limites geográficos e isso
em convênio com o próprio IBGE, tanto que os estudos para a identificação dos limites em questão foram
efetivados por técnicos tanto do IBGE e do SEARA.

 

Logo, resta claro que um mapa apresentado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, serve, no mínimo, como forte indício dos limites de localização de determinada área, já que se
trata de órgão público que cuida dos estudos geográficos do Brasil, razão pela qual resta evidenciado que o
requerido, ao acusar o autor de ter fraudado o mapa que embasou o pedido de pagamento de royalties para
Assu, veio a extrapolar os limites do seu direito de criticar a atuação de um gestor público, já que imputou ao
autor fato ofensivo à sua honra, sem comprovar as acusações.

 

Com efeito, como dito, não se vislumbra qualquer ato de desonestidade em se ingressar
com procedimento administrativo em defesa dos interesses do Município que se administra, quando este for
embasado em mapa enviado por órgão público, principalmente quando se trata do IBGE, órgão responsável
pelo estudos geográficos do país, mesmo porque a decisão sobre o requerimento não iria, por óbvio, ser
proferida pelo autor, mas sim pela Agência Nacional de Petróleo.

Acerca da possibilidade de indenização por danos morais, dispõe o art. 5º, V e X, da
Constituição Federal que é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem, bem assim que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação.

 

Nessa esteira, tomando como diretriz o comando constitucional acima descrito para fins de
delimitação das hipóteses de ocorrência do dano moral, até mesmo para que seja evitada a banalização da sua
configuração, tem-se que ocorre o dano imaterial sempre que houver violação aos direitos da personalidade,
tais como honra, intimidade, imagem e dignidade da pessoa humana.

 

 

Nesse sentido, Sérgio Cavalieri, citado por Carlos Roberto Gonçalves1, ensina que só se
deve reputar como dano moral ?a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigo e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras,
a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
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Dessa forma, observa-se que, no caso em apreço, resta evidente que uma acusação de
prática desonesta em programa de rádio e em blog de prefeito municipal, sem que se tenha provado nos autos
qualquer prática ilegal por parte do ofendido, ocasiona em qualquer cidadão sério abalo à sua honra e
dignidade, sendo certo, demais disso, que em sendo o ofendido pessoa pública, eis que já ocupou vários
cargos eletivos, tal acusação também vem a repercutir negativamente no conceito que a opinião pública
possui do autor, dado o amplo alcance da palavras proferidas através do meio de comunicação em questão.

 

Nesses termos, resta a evidente a caracterização do dano moral invocado pelo postulante.

 

Em sendo assim, uma vez constatado o dano moral sofrido pelo demandante, é de se
proceder à fixação do valor da indenização devida, o que deve ser feito atendendo a critérios de razoabilidade
e proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, que a indenização deve servir como forma de
compensar o constrangimento sofrido pela vítima e, de outro lado, como forma de desestimular o ofensor a
praticar nova conduta de igual natureza, daí porque também não pode ser arbitrada em valor inexpressivo.

 

 

Sobre o assunto, decidiu o STJ que na fixação da indenização por danos morais,
recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso,
atendendo à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso? (Resp 135.202-0-SP, 4aT, Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo, j. 19.5.98)

 

 

Dessa forma, considerando as condições do ofensor e do ofendido, o amplo alcance das
palavras ofensivas, vez que proferidas em programa de rádio e em blog do requerido, que é o atual prefeito
de Carnaubais, cujo subsídio está ligado diretamente à população do município em que atua, sendo
Carnaubais um município de pequeno porte, tenho como justo o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), valor este que nem é elevado a ponto de produzir enriquecimento sem causa do demandante, nem
é insignificante, do ponto de vista do requerido, a ponto de não atingir a finalidade de desestimular a
reiteração da conduta lesiva, sendo, pois, coerente com a gravidade dos fatos em análise.

 

DISPOSITIVO:

 

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido do requerente para condenar o
requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de indenização por
danos morais, corrigido monetariamente a partir da presente data, e acrescido de juros de mora a razão de 1%
ao mês (art. 406 do CC e 161 § 1o do CTN), a contar do fato lesivo.

É de se registrar que, se o demandado não efetuar o pagamento do valor acima fixado num
prazo de quinze dias, contados da data do trânsito em julgado da sentença, independentemente de nova
intimação, o montante da condenação será acrescido de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do que
dispõe o art. 475, J, do CPC c/c o art. 52, III da Lei 9.099/95.
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Sem custas nem honorários(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

 

P. R. I.

 

Assu, 31 de agosto de 2011.

 

 

 

Suzana Paula de A. Dantas Corrêa

 

Juíza de Direito
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1 Responsabilidade Civil. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549/550.
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