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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

4JECIVBSB
4º Juizado Especial Cível de Brasília

Número do processo: 0715996-79.2020.8.07.0016

Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241)

REQUERENTE: BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI

REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A                                                                       
                           

       S E N T E N Ç A

 

Vistos, etc.

 

Trata-se de ação de Conhecimento, submetida ao rito da Lei nº
9.099/95, ajuizada por BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI em desfavor de
UNIVERSO ONLINE S.A.

A parte autora requereu em apertada síntese: “a) Seja deferida
liminarmente a tutela de urgência, e depois confirmada na r. sentença, para
que seja previamente determinada, sem a oitiva da parte contrária, a
retirada das publicações ofensivas da página e das redes sociais da
requerida, para que, em que pese seu conteúdo já tenha se espalhado por
diversos locais da internet, seja possível minimizar o dano que ainda pode
ser causado pelas acusações levianas que foram publicadas; b) Seja
determinado à requerida, sob pena de multa, publicar retratação em seu
site e respectivas redes sociais, nos mesmos moldes em que publicou as
ofensas, esclarecendo a todos os seus seguidores que as acusações feitas
envolvendo a requerente são inverídicas; c) Sejam reconhecidos os danos à
honra e imagem suportados pela autora em decorrência das publicações
feitas pela Ré, para condená-la ao pagamento de indenização por danos
morais a ser arbitrada por esse d. Juízo, em montante não inferior a R$
38.000,00 (trinta e oito mil reais)”.
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A parte requerida UNIVERSO ONLINE S.A pugnou pela
improcedência dos pedidos autorais.

Tutela de Urgência indeferida – ID 60821480.

A autora apresentou réplica – ID 70029888.

A ré apresentou tréplica – ID 70946156.

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

DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

Passo ao exame do meritum causae.

A autora alega que, em março de 2020, circulava na internet a
história da morte de um borracheiro, Reginaldo Jacinto da Silva, que teria
sofrido um acidente em seu estabelecimento comercial com um pneu de
caminhão que estourou em seu peito e que, em decorrência de
complicações advindas do aludido acidente, teria adquirido a gripe
influenza H1N1 e falecido. A requerente, Deputada Federal e, portanto, com
grande número de seguidores, resolveu postar a referida história. Aduz
que, após sua postagem, passou a ser acusada pelo réu de disseminadora
de Fake News, uma vez que o borracheiro teria falecido em face de infecção
pelo novo Corona vírus – COVID-19, conforme constava em seu atestado de
óbito.

No entanto, o hospital responsável pelo atestado emitiu nota de
esclarecimento, confirmando que o borracheiro havia falecido por infecção
de influenza H1N1 e não de COVID-19, ratificando a versão postada pela
autora em suas redes sociais. Apesar disso, a ré não retirou a postagem que
acusava a autora de disseminadora de Fake News e nem se retratou
perante a mesma.

A ré, em sua defesa, argumenta que o equívoco é justificável,
considerando “a situação pandêmica enfrentada pelo país e a similitude dos
sintomas, Reginaldo Jacinto da Silva foi diagnosticado como um caso
suspeito de Covid-19, mas veio a óbito antes do resultado dos exames”. E
acrescenta: “Não obstante, posteriormente à publicação da matéria, o
hospital tenha reconhecido que de fato a causa da morte não era Covid-19,
sua morte não decorreu de um acidente envolvendo um pneu de
caminhão, como insiste a autora - mas sim pelo vírus Influenza A - e essa
hipótese jamais foi considerada”.  Destaca que após a nota de
esclarecimento divulgada pelo Hospital Maria Lucinda, o UOL realizou a
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atualização da matéria impugnada, a fim de constar que as informações
publicadas pela autora eram parcialmente verdadeiras: verdadeira a
informação de que a causa da morte não é coronavírus, mas falsa a
afirmação que sua morte decorreu de acidente com pneu”.

O quadro delineado nos autos revela que a autora postou em sua
rede social a história da morte do borracheiro, Reginaldo Jacinto da Silva,
com o escopo de alertar sobre o equívoco existente sobre a causa de sua
morte, que, na ocasião havia sido considerada, indevidamente, como sendo
em face de COVID-19. Pela mensagem postada pela mesma, observa-se a
preocupação com a repercussão dessa falsa causa nas estatísticas de
mortos pela notória Pandemia de COVID-19.  Disse a autora: "Denúncia
séria. Sabotadores sendo desmascarados. Homem morre por explosão de
pneu e atestado de óbito atesta morte por coronavírus. O momento é sério,
pessoas morrerão de coronavírus mas a quem serve sabotar os números e
criar estatística?". É incontroverso que o hospital emitiu nota de
esclarecimento sobre a causa da morte do Sr. Reginaldo, informando que
ocorreu em razão da evolução do quadro de infecção respiratória do
mesmo causada pelo vírus influenza H1N1 e não por COVID-19.

Analisando o mais que dos autos consta, verifico que a mensagem
postada pela autora tinha pretensão de esclarecer que a morte do
borracheiro não havia sido causada pelo novo Coronavírus – COVID-19.
Naquele momento, a notícia da explosão do pneu não era o foco da
atenção que a autora pretendia chamar, mas sim, a possibilidade de que as
estatísticas estivessem sendo manipuladas com falsas notícias de mortes
por COVID-19. Este era o foco da questão. No entanto, a ré disparou, em
face da autora, a mensagem de que esta estaria disseminando Fake News,
como se a mesma estivesse divulgando, indevidamente, que o atestado
médico era falso.

Ora, a versão do fato apresentada pela autora, de que a morte não
teria sido causada por coronavírus (COVID-19), foi ratificada pelo hospital
que atendeu o Sr. Reginaldo. Ou seja, a autora, no momento em que
postou a notícia e alertou para possível manipulação de estatísticas; o fez
trazendo aos seus seguidores a informação correta de que a morte não foi
causada por coronavirus. 

 Entendo, dessa forma, que a notícia divulgada pela ré com o título:
“Deputada do PSL divulga fake news “do borracheiro” sobre coronavirus”
(URL
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimasnoticias/2020/03/29/deputada-
do-psl-divulga-fake-news-do-borracheiro-sobrecoronavirus.htm), distorce a
informação que, de fato, a autora ressaltava, no sentido de expor sua
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preocupação com falsas estatísticas acerca das mortes por COVID-
19.  Tenho que tal conduta expôs negativamente a imagem da autora,
pessoa pública (Deputada Federal), violando, por conseguinte, atributos de
personalidade, o que enseja a sua reparação por danos morais.

Noutro giro, a autora não especifica, em sua inicial, a mensagem que
pretende ver excluída das redes sociais, sequer indicando a URL das
mesmas. Dessa forma, não há como prover o pedido de exclusão de
mensagens.

Quanto à retratação, tenho que já efetuada pela ré ao publicar, no
URL
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimasnoticias/2020/03/29/deputada-
do-psl-divulga-fake-news-do-borracheiro-sobrecoronavirus.htm, errata no
seguinte sentido: “Errata: o texto foi atualizado Uma versão anterior deste
texto errou ao classificar como mentirosa a história da morte do homem
em Pernambuco que teve a causa da morte atestada de forma equivocada
como sendo por covid-19. Parte da história era verdadeira (de fato ele não
morreu pelo novo coronavírus), mas parte era falsa (o homem não morreu
por causa de um acidente com um pneu). As informações foram corrigidas”.

Quanto aos danos morais, tenho que o réu vilipendiou direito de
personalidade/imagem da autora, com a exposição pública da autora, em
matéria distorcida, inverídica e falaciosa.

Com relação aos danos morais, tenho que restaram configurados,
porquanto, os fatos narrados na inicial ultrapassam a esfera do mero
aborrecimento. Ressalte-se que o dano moral dispensa "qualquer
exteriorização a título de prova, diante das próprias evidências fáticas" (In
Reparação Civil Por Danos Morais, CARLOS ALBERTO BITTAR - 3ª EDIÇÃO -
Rev. Atual e Ampl. São Paulo, Ed. RT, pág. 137). Trata-se de "damnum in re
ipsa". Resta a análise do "quantum" devido.

Ensina o notável Karl Larenz que na avaliação do "pretium doloris"
deve-se levar em conta não só a extensão da ofensa, mas também o grau
da culpa e a situação econômica das partes, vez que não há no dano moral
uma indenização propriamente dita, mas apenas uma compensação ou
satisfação a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado" (Derecho
de Obligaciones, t. II, p. 642).

Como bem observa o exímio mestre Yussef Said Cahali, no dano
patrimonial busca-se a reposição em espécie ou em dinheiro pelo valor
equivalente, ao passo que no dano moral a reparação se faz através de
uma compensação ou reparação satisfativa (Dano e Indenização, Ed.
Revista dos Tribunais, SP, 1980, p. 26).
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Com efeito, a valoração do dano sofrido pela autora há de ser feita
mediante o prudente arbítrio do magistrado que deve considerar a
proporcionalidade entre o dano moral sofrido, incluindo aí sua repercussão
na vida do ofendido, bem como as condições econômico-financeiras do
agente causador do dano, objetivando não só trazer ao ofendido algum
alento no seu sofrimento, mas também repreender a conduta do ofensor.

À vista de todos os aspectos abordados acima, tenho que o valor de
R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, mostra-se, no
presente caso, suficiente e dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Forte em tais razões e fundamentos JULGO PROCEDENTE, em parte,
os pedidos autorais, com base nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95 para: 1)
CONDENAR a parte requerida UNIVERSO ONLINE S.A. a pagar à parte
autora BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI a quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo
INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de
1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com
espeque no art. 487, inciso I, do CPC c/c o art. 51, "caput", da Lei nº
9.099/95.

Cumpre a parte autora, se houver interesse e após o trânsito em
julgado, solicitar, por petição instruída com planilha atualizada do débito, o
cumprimento definitivo da presente sentença, conforme regra do art. 523
do CPC. Não o fazendo, dê-se baixa e arquivem-se.

Formulado o pedido de cumprimento de sentença, a parte
requerida deverá ser intimada a promover o pagamento espontâneo do
valor da condenação, no prazo de 15 dias, sob pena da incidência da multa
de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do
art. 523, §1º do CPC.

Com o pagamento, expeça-se alvará.

Sem custas, sem honorários (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95).

Sentença registrada eletronicamente.

Intimem-se.

 

ORIANA PISKE

Juíza de Direito

(assinado digitalmente)
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