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Poder Judiciário do Estado do Tocantins

Juizado Especial Cível de Palmas - CENTRAL

Processo nº 0022510-19.2015.827.2729

Promovente: ANTONIO CHRYSIPPO DE AGUIAR

Promovido: CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA

 

 

SENTENÇA

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9099/95. Decido. 

A Lei 9.099/95 prevê a gratuidade de custas processuais e honorários advocatícios em primeiro

grau de jurisdição (artigos 54 e 55).

O presente feito encontrava-se suspenso em decorrência do curso do processo criminal que

apura os mesmos fatos indicados como ensejadores do dever de reparar invocados pelo

promovente. Contudo vejo que já se passou mais de um ano da suspensão e o feito criminal

quase não tramitou, aguardando a designação de audiência, estando concluso ao magistrado

há mais de 30 dias, devendo ser julgada a presente pretensão uma vez que concluída a fase

da  instrução conforme termo de audiência acostado em evento anterior e o que dispõe o artigo

313, §4º do CPC. 

O promovente afirma que o promovido o injuriou ao afirmar em uma entrevista em 22/06/2015,

junto ao Portal de Notícias Cleber Toledo, que não havia lhe dado posse junto ao Conselho do

Fundo Municipal de Previdência de Palmas sob a alegação de que o mesmo ficaria

"infernizando a administração e falando mentiras". Afirma o promovente que mencionadas

palavras feriram sua honra subjetiva.

O promovido, em sua resposta, alegou preliminar de inépcia da inicial já que ausente

documento indispensável à propositura da demanda, sendo ausente o interesse de agir por

falta de utilidade. No mérito afirmou que exerceu seu direito a liberdade de expressão,

confirmando a autoria das declarações todavia dizendo que ocorreram em resposta a

reportagem anterior, datada de 19/06/2015, quando o promovente teria imputada a prática de
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ato improbo ao promovido em relação ao Previpalmas pela troca de seus presidentes por cinco

oportunidades.

As preliminares não prosperam vez que a inicial observou os requisitos do artigo 14 da lei

9099/95 sendo que do resultado da demanda se obterá uma indenização reparatória. A questão

de fundo, alegada em ambas as preliminares, repousa apenas no ônus probatório,

circunstância que não se qualifica como exceção.

A liberdade de expressão, invocada pelo promovido, reside na proibição prévia pelo Poder

Público, da manifestação do indivíduo ou imprensa. O art. 5º, IV, IX, XIV, e o art. 220 não

autorizam o controle, por parte do Estado, quanto ao acesso e exercício da profissão de

jornalista. Qualquer tipo de controle desse tipo, que interfira na liberdade profissional no

momento do próprio acesso à atividade jornalística, configura, ao fim e ao cabo, controle prévio

que, em verdade, caracteriza censura prévia das liberdades de expressão e de informação,

expressamente vedada pelo art. 5º, IX, da Constituição. 

Portanto não se poderia fazer qualquer juízo prévio acerca da manifestação do promovido no

portal de notícias sendo que ao fazê-lo afirmou que o promovido, caso fosse integrante do

conselho de administração do Previpalmas, ficaria "infernizando a administração e falando

mentiras". Ao se expressar livremente o indíduo passa a responder pelos limites e excessos

que porventura venha a praticar e deixe de observar em relação aos demais preceitos

constitucionais, sendo que no presente caso a petição inicial anuncia a violação da

personalidade subjetiva do promovente com as expressões utilizadas pelo promovido. Cabe

dizer que não se tratou de crítica uma vez que não houve qualquer tipo de comparação ou

ilustração na fala do promovido, nem identificação com outra situação. 

A garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento (art. 5.º, IV) deve

respeitar, entre outros direitos e garantias fundamentais protegidos, a honra das  pessoas, sob

pena de indenização pelo dano moral provocado, como decorre dos termos do art. 5.º, V e X,

da CF. Não se deve confundir, por conseqüência, liberdade de  expressão com

irresponsabilidade de afirmação. A honra e imagem dos cidadãos não são violados quando se

divulgam  informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito e que, além disso, são do

interesse público.

Infernizar a administração nada mais seria que trazer problemas de forma rotineira, o que não

me parece injurioso. Veja que existe até contradição junto aos historiadores e teólogos acerca

da natureza do núcleo "inferno" que seria um local de tormento para onde vão os mortos para

uns enquanto que para outros apenas a soma de paixão, desejo e pecado. Assim parece que

dizer que alguém é criador de problemas não se traduz em afirmar a ocorrência de animus

injuriandi.

Mas o promovido também disse que o promovente, caso assumisse o posto no conselho, iria
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ficar falando mentiras. Chamar alguém de mentiroso é lhe atribuir qualificação pejorativa e aí

sim se verifica a presença do animus injuriandi, valendo-se o promovido de canal de

comunicação com ampla cobertura e alcance para levar suas expressões ao conhecimento de

centenas de milhares de pessoas para as quais quis passar a pecha de "mentiroso" imputada

ao promovente. A tentativa do promovido em indicar sua manifestação como suposta resposta

ao promovente em decorrência de matéria anterior não se sobressai uma vez que seria

possível diante do calor de uma discussão, não aquela perpetrada dias depois. 

 

 

 

 

O dano moral pode ser definido como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e

social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou

mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da

personalidade (Precedente: REsp 1426710/RS, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe

09/11/2016). Cumpre esclarecer que referido dano dispensa a ocorrência de sua efetividade,

sendo in re ipsa.

 

 

 

 

 

O valor da indenização por danos morais deve ser suficiente para, a um só tempo, desestimular

reiteração da conduta lesiva pelo réu e abrandar, na medida do possível, o constrangimento e a

humilhação causados ao autor lesado; mas é importante que o quantum indenizatório não se

mostre  excessivo ou desproporcional diante do dano moral causado, a fim de se evitar o

enriquecimento sem causa do autor.  O principal objetivo da fixação do valor indenizatório por

danos morais é desestimular a reiteração dessas práticas. Seguindo-se a orientação da

doutrina e jurisprudência, levando-se em conta a condição social, educacional e profissional do

lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que

auferiu com o ilícito bem como o grau de sua culpa e dolo, a gravidade e repercussão da ofensa

e as peculiaridades do caso, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil

reais).
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Diante do exposto, com base no artigo 487, I do CPC, declaro extinto o feito, com resolução

de mérito, para condenar o promovido a pagar ao promovente, pelos danos morais, a

importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% a contar da citação e

correção monetária incidente desde o ajuizamento da demanda.

Sem custas, face o disposto no artigo 55, caput da Lei 9099/95.

P. I. e R. 

Palmas, data registrada pelo sistema.

Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni - assinado eletronicamente
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