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Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5103610-54.2021.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano moral
AGRAVANTE: LOURDES HELENA PACHECO DA SILVA
AGRAVADO: POLIBIO ADOLFO BRAGA

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOURDES
HELENA PACHECO DA SILVA, nos autos da ação indenizatória cumulada com
obrigação de fazer ajuizada contra POLIBIO ADOLFO BRAGA, em face da
decisão que indeferiu a tutela de urgência (Evento 6).

Aduz que, em 26/03/2021, no exercício da função pública de Juíza
Plantonista, proferiu decisão pela suspensão imediata dos efeitos do Decreto
Municipal n. 20.977/2021, que permitia a abertura do comércio não essencial na
Capital. Refere que, em 27/03/2021, o jornalista agravado publicou em seu blog,
com domínio polibiobraga.blogspot.com, um texto com conteúdo ostensivamente
ofensivo aos seus direitos de personalidade, agregando imagem para identificação
pessoal da requerente. Relata que na matéria foi mencionada outra decisão proferida
no ano de 2019, com a indevida conexão entre os fatos, partindo-se de falsa e
desonrosa premissa para unicamente atacar pessoalmente a recorrente. Diz que
foram proferidos ataques pessoais e incitada a violência, sendo indevidamente
exposto que a autora não teria compromisso com a lei e o interesse público.
Menciona que o réu mencionou que autora teria sido "severamente criticada nas
redes sociais" no ano de 2019, quando revogou a prisão em flagrante dos seis
suspeitos de tráfico, e que somente saiu em sua defesa uma "entidade chamada
Associação Juízes para a Democracia, de inspiração e atuação esquerdopata".
Ainda, afirmou ser "claro o ativismo político de Lourdes Helena", que integraria um
movimento político "lulopetista" identificado como "Resistência". Destaca que o
agravadou acabou insuflando os leitores de seu blog para que emitissem comentários
ofensivos em massa, se omitindo do dever de apontar na matéria as razões legais que
justificaram as duas decisões proferidas no exercício da judicatura. Menciona que  a
URL é https://polibiobraga.blogspot.com/2021/03/conheca-melhor-juiza-lourdes-
helena-ela.html, salientando que muitos dos comentários foram veiculados a partir
de perfis anônimos, o que torna ainda mais grave a conduta de falta de moderação
prévia do conteúdo imputável ao requerido. Destaca que, embora tenha como
objetivo  responsabilizar o agravado pelas indevidas ofensas e acusações que
praticou, está levando em consideração a condição que o agravado ostenta
como provedor de conteúdo na internet, devendo excluir imediatamente os
comentários postados em seu blog por terceiros ofensivos à honra da requerente,
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bem como que identificar, fornecendo o endereço de IP e demais dados, todos os
terceiros responsáveis pelos conteúdos dos comentários. Defende a responsabilidade
do agravado pela hospedagem do conteúdo gerado por terceiros sem prévia
moderação, em nítida violação aos direitos de personalidade da autora. Sustenta que
palavras grotescas e repudiáveis foram utilizadas para atentar contra os direitos de
personalidade de sua pessoa natural, humilhá-la, feri-la, colocá-la em situação de
inferioridade moral e humana perante si mesma e a sociedade. Menciona algumas
ofensas publicadas por terceiros no blog do requerido: “cúmplice de
traficantes”; “chefe de quadrilha de traficantes”; “petralha vagabunda”; “abutre,
porca, suja, nefasta e assassina”; “militonta; jacaré com fome”; “decisões fora da
casinha”; “PTba”; “força o rabo nas cagadas que faz. Fuzilamento já”; “dragão da
resistência”; “lixo”; “tremenda trubufu; baranga; dragão”; “muito
feia”; “emporcalha o judiciário”; “mulher de esquerda é feia que doi”; “um dragão é
mais bonito”; “e a maconha? Ela levou pra casa pra fumar?”; “feia; de assustar
qualquer criancinha” e “frustrados que não consegue, realizar suas taras pessoais”.
Afirma o evidente excesso no uso da liberdade de expressão, passível de
configurar lesão aos direitos de personalidade. Salienta que o réu faz constar em seu
blog a advertência aos terceiros de que todos os dados de identificação ficam
armazenados para responsabilizar aqueles que na página inserirem comentários, de
modo que deve a ser imediatamente compelido a fornecer os dados necessários para
a identificação dos usuários responsáveis pelas publicações. Assim, requer
a antecipação da tutela recursal a fim de ser determinado ao recorrido excluir os
comentários ofensivos gerados por terceiros em seu blog e fornecer, no prazo da
contestação ou em outro a ser designado, os dados para a identificação dos usuários
responsáveis pelas publicações ofensivas. Ao final, requer o provimento do recurso,
com a confirmação da liminar.

É o relatório.

Quanto à possibilidade de concessão do efeito almejado, destaco que a
atual legislação adjetiva faculta ao relator, quando do recebimento do agravo de
instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em tutela antecipada,
total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, CPC).

Com efeito, a tutela de urgência sofreu alterações com a vigência
do Código de Processo Civil atual. O artigo 300 do CPC estabelece que “a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito está relacionada ao que antes se entendia
como a fumaça do bom direito, diz com a verificação de ser o direito da parte
provável ou não. Trata-se de requisito indispensável à concessão da tutela de
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urgência, a ser somada à presença de perigo de dano (ou de ilícito) ou o risco ao
resultado útil do processo suficiente para justificar a urgência no provimento
postulado.

Além disso, o CPC estabelece a impossibilidade de conceder a tutela
de urgência antecipada (satisfativa) quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão (artigo 303, § 3º). Nesse ponto tenho que deve haver cuidado no
indeferimento de medidas em razão da sua irreversibilidade. Há situações em que,
mesmo irreversível, a tutela antecipada deve ser deferida devendo o juiz avaliar a
proporcionalidade para afastar o pressuposto no caso concreto – a não concessão é
mais danosa que a concessão. 

Feitas tais considerações, passo a apreciar o caso concreto.

Compulsando os autos, verifico que a agravante ajuizou a demanda
 em tela porque há publicações de autoria da parte agravada em seu blog que,
segundo ela, seriam ataques pessoais e incitação à violência, o que
acabou insuflando os leitores  para que emitissem comentários ofensivos em massa.

Com efeito, não há dúvidas de que o caso em análise evidencia
conflito entre bens jurídicos constitucionalmente protegidos. Se, de um lado, o
autor do texto, ao veicular publicação em seu blog, está amparado pela liberdade de
expressão e de pensamento, asseguradas tanto pelo artigo 5º, IV e IX1, como pelo
artigo 220 da Constituição Federal2, à ora agravante, por outro lado, garante-se a
inviolabilidade da vida privada, da honra e da imagem, com a consequente
indenização pelos danos decorrentes de sua violação, nos termos do artigo 5º, V e X,
da Carta da República3.

É cediço, ainda, que não existem direitos ou garantias fundamentais
que se revistam de caráter absoluto no ordenamento brasileiro. O princípio da
unidade da Constituição impõe, a valer, a coexistência harmônica das liberdades e
dos direitos assegurados na Lei Fundamental, razão por que não se legitima, no
vigente sistema jurídico, exercício de direito ou garantia com transgressão do bem
comum ou com ofensa a outros direitos ou garantias de mesma dignidade
constitucional.  

Na particular situação de colisão entre a liberdade de expressão e
pensamento e o direito à proteção da vida privada, da honra e da imagem, entendo
que o segundo condiciona o exercício da primeira, de acordo com a própria dicção
constitucional.

É o que se extrai, efetivamente, do disposto no artigo 220 da
Constituição Federal, segundo o qual “a manifestação do pensamento, a criação, a
expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
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qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. Ou seja, o próprio
texto constitucional já sinaliza, de forma clara e objetiva, que o regular exercício da
precitada liberdade pressupõe observância às demais garantias e direitos igualmente
positivados na Carta Política.

Ao julgador se impõe, por conseguinte, no uso da técnica da
ponderação, harmonizar os bens jurídicos em confronto, coordenando a aplicação
concreta de cada qual à luz do grau de proteção que cada um recebe da Constituição
para, assim, evitar a total prevalência de um em detrimento do outro, em prestígio ao
princípio hermenêutico da concordância prática. Há casos, todavia, em que o grau de
complexidade da contradição estabelecida entre valores ou direitos constitucionais
impõe o dimensionamento do peso e da relevância, para o caso concreto, de cada
bem jurídico colidente, ensejando solução única, capaz de acarretar, na situação
conflituosa, a maior predominância de um determinado princípio, direito ou
garantia.

No caso dos autos, da leitura dos comentários que seguiram a
postagem, é inegável que houve incitação a tal tipo de situação, mostrando-se
evidentemente abusivas as manifestações dos leitores, bastando ver que ofensas
como “cúmplice de traficantes”; “chefe de quadrilha de traficantes”; “petralha
vagabunda”; “abutre, porca, suja, nefasta e assassina”; “militonta; jacaré com
fome”; “decisões fora da casinha”; “PTba”; “força o rabo nas cagadas que faz.
Fuzilamento já”; “dragão da resistência”; “lixo”; “tremenda trubufu; baranga;
dragão”; “muito feia”; “emporcalha o judiciário”; “mulher de esquerda é feia que
doi”; “um dragão é mais bonito”; “e a maconha? Ela levou pra casa pra
fumar?”; “feia; de assustar qualquer criancinha” e “frustrados que não consegue,
realizar suas taras pessoais” foram escritas e direcionadas à pessoa da autora (Outros
3 do Evento 1 da origem).

Não vislumbro como não interpretar como desabonatória a postagem
do requerido e os respectivos comentários de seus leitores, pois dizem com a
imagem da agravante enquanto pessoa e profissional, o que viola a garantia
fundamental prevista no artigo 5º, X, da Constituição Federal. 

Aqui devo ressaltar que não se está a censurar a opinião pessoal do
agravado, mas sim o aparente excesso cometido por ele enquanto formador de
opinião, ao fomentar a indignação de seus leitores por emitir a conclusão de que a
Magistrada estaria atuando em claro ativismo político, que a associação que
defendera a autora em outro momento (Juízes para a Democracia) é de inspiração e
atuação esquerdopata. Evidentemente, essas considerações do autor do blog
insuflaram as pessoas com viés político contrário àquilo que foi sugerido na
informação e geraram uma série de comentários agressivos, que ultrapassaram o
bom senso.
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A pessoa pode e deve manifestar seu descontentamento, sem, no
entanto, se exceder, ferindo o direito à imagem e à honra de outrem. 

De tal modo, a retirada liminar dos comentários ofensivos, como
requerido pela parte autora, diminuirá os prejuízos causados à agravante.
Obviamente, a exclusão das postagens apenas surte efeitos prospectivos, é dizer, não
há como pretender “apagar” os efeitos gerados pela mensagem sobre as pessoas que
acessaram o blog enquanto disponível e eventualmente visualizaram - ou até
copiaram - o seu conteúdo. Por outro lado, a partir do momento em que
indisponibilizados os comentários hostis, busca-se que, com isso, os efeitos
negativos do fato sejam minimizados.

Assim, resta evidenciada a probabilidade do direito da agravante no
que tange à exclusão dos comentários ofensivos à sua pessoa.

O perigo de dano, a seu turno, reside no abalo à imagem e à honra da
agravante enquanto pessoa e profissional, sem qualquer possibilidade de defesa,
na internet com acesso a qualquer pessoa, denegrindo sua honra e imagem.

Do mesmo modo, o pedido liminar de fornecimento de dados para a
identificação dos usuários responsáveis pelas publicações ofensivas no blog do
agravado também se justifica, a fim de garantir que a requerente possa obter a
devida identificação daqueles que proferiram os comentários desabonatórios contra
a sua pessoa.

O artigo 15 da Lei n. 12.965/2014, Marco Civil da Internet, prevê que
o provedor de aplicações deve manter os acessos e os disponibilizar, quando
determinado judicialmente, verbis:

Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa
jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente
e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a
aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança,
pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.

§ 1º Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os provedores de
aplicações de internet que não estão sujeitos ao disposto no caput a
guardarem registros de acesso a aplicações de internet, desde que se trate
de registros relativos a fatos específicos em período determinado.

§ 2º A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderão
requerer cautelarmente a qualquer provedor de aplicações de internet que os
registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive por
prazo superior ao previsto no caput, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do
art. 13.
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§ 3º Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de
que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme
disposto na Seção IV deste Capítulo.

§ 4º Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo,
serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela
resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias
agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência.

Grifei.

Não desconheço que possa existir alguma divergência quanto ao fato
de quais seriam, efetivamente, os provedores aplicação de internet. 

Todavia, no caso concreto, entendo que essa questão é de menor
relevância neste momento, tendo em vista que o próprio demandado assume
publicamente que pode realizar a divulgação de dados de usuários, caso necessário.

Veja-se que o agravado expressamente faz constar em seu blog os
seguintes dizeres - no canto direito superior da página, inclusive na notícia veiculada
em face da parte autora -, o que, em meu sentir, já é suficiente para ser obrigado a
disponibilizar os registros requisitados pela agravante:

"ATENÇÃO:

Opiniões de leitores 
Conforme o Marco Civil da Internet, este blog não se responsabiliza
pelas opiniões dos leitores, mesmo anônimas. Leitores anônimos serão
identificados pelo IP, sempre que o editor for demandado
judicialmente, a fim de que o ofensor seja responsabilizado civil e
criminalmente."

Nesse contexto, além da probabilidade do direito invocado pela
autora, há também risco de perecimento dos dados - seja pelo decurso do tempo,
seja pela eventual exclusão de conteúdo -, motivo pelo qual a urgência se faz
presente também no ponto relativo à informação de dados dos usuários.

Logo, de se deferir a antecipação da tutela recursal.

Diante do exposto, RECEBO o agravo de instrumento e
defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado, em 48 horas,
retire todos os comentários ofensivos à pessoa da agravante de seu blog na matéria
veiculada em 27/03/2021, bem como para que, no prazo de dez dias, forneça os
dados para a  devida identificação dos usuários responsáveis pelas publicações
ofensivas.
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Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO RICHINITTI, Relator, em 5/7/2021, às
18:9:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no
site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
informando o código verificador 20000925304v20 e o código CRC e0b19150. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): CARLOS EDUARDO RICHINITTI 
Data e Hora: 5/7/2021, às 18:9:58 
 

1. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:(...)IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
(...)IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente
de censura ou licença
2. Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
3. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:(...)V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem;(...)X - 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
 

5103610-54.2021.8.21.7000 20000925304 .V20

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

9ª Câmara Cível


