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SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Rejeito a preliminar de inadmissibilidade do procedimento dos juizados, uma vez que a origem do post pode ser verificada
pelos documentos juntados com a inicial, sendo desnecessária a realização de perícia.

Ultrapassada a preliminar, passo ao julgamento do mérito.

O objeto da presente demanda cinge-se, em suma, na análise do confronto entre direitos constitucionalmente protegidos, como
a privacidade, a imagem, a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento.

Enquanto garantias fundamentais, todos os direitos em confronto neste caso concreto revelam-se como expressões da cláusula
geral de tutela da dignidade da pessoa humana.

A liberdade de expressão e de manifestação do pensamento é direito fundamental e constitucionalmente protegido, cuja
finalidade, dentre outras coisas, é servir à livre formação da opinião pública, sem possibilidade de punição por crenças ou por
convicções.

A sua natureza humanitária situa-se na necessidade de discutir diferentes pontos de vista para conhecer a realidade e suas
possíveis interpretações, condição necessária à formação plena da personalidade.

Por óbvio, essas garantias, como quaisquer outras, devem ser utilizadas de forma responsável, não podendo ultrapassar os
limites da boa-fé objetiva, caso em que acarreterá abuso de direito.

Nesse sentido, um importante limite para o exercício da liberdade de expressão e manifestação do pensamento é a proteção
aos direitos da personalidade, principalmente à honra e à imagem, conceitos sociais que envolvem à confiabilidade pública
depositada no profissional por toda a comunidade e que pode ser abalada pelas informações veiculadas por terceiros.

Na hipótese de violação desproporcional à imagem e honra, surge a possibilidade de requerer perdas e danos em face do autor
do agravo.

Em situações tais, cabe ao Magistrado, caso a caso, avaliar se houve, ou não, a utilização exagerada das prerrogativas
pessoais. Nesse caso concreto, a análise das questões perquiridas toma contornos peculiares por tratar-se de situação
envolvendo pessoa pública. Notadamente as detentoras de cargos de públicos estão sujeitas a uma esfera mais restrita de
proteção da intimidade.

Nesse sentido, também versam os ensinamentos de Luís Roberto Barroso. Confira-se:

"Em nome da transparência democrática, pessoas que ocupam cargo público têm o seu direito de privacidade tutelado em
intensidade mais branda. Da mesma forma, pessoas notórias, como artistas, atletas, modelos e pessoas do mundo do
entretenimento, pela exposição pública de sua atividade, estão sujeitas a critério menos rígido do que pessoas de vida
estritamente privada. Evidentemente, menor proteção não significa supressão do direito". (Luís Roberto Barroso, Curso de
Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo, e-book, 2ª Edição, 2010).

No caso em debate, o réu compartilhou um link de uma reportagem, com o título "Vasconcelos terá que devolver mais de R$ 4
milhões aos cofres públicos" em grupo do WhatsApp denominado "Política de Alto Nível", acrescentando uma tag com a
seguinte mensagem: "vc não tem CORRUPTO de estimação, COMPARTILHE".

Não há dúvidas que o compartilhamento da reportagem enquadra-se no exercício legítimo da liberdade de expressão. Contudo,
incluir uma "tag" indicando que o autor é corrupto ultrapassa o limite legítimo do exercício do direito fundamental e ofende a 
honra do demandante.

Primeiro, porque a mensagem não possui qualquer caráter informativo, mas clara intenção de denegrir a imagem do autor, de
forma jocosa, atribuindo a característica de corrupto ao autor.

Segundo, porque a mensagem ainda convida o leitor a compartilhar a mensagem para outras pessoas e grupos, ampliando o
dano à sua imagem.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido de danos morais para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00
(dois mil reais), acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença.

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 

Brumado/BA,04 de fevereiro de 2020.
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