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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA 
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ 
 
 
 
 
 
 
 
SEGREDO DE JUSTIÇA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SERGIO FERNANDO MORO, brasileiro, casado, ex Ministro da Justiça e Segurança 

Pública, inscrito no CPF/MF sob o número 863.270.629-20, portador da CI/RG sob número 

35748567 SSP PR, residente e domiciliado Rua Máximo Zanon, nº 329, ap 71, Bacacheri, 

Curitiba/PR, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado 

LUIS FELIPE CUNHA, OAB/PR 52.308, com endereço profissional na Av. Cândido de Abreu, nº 70, 

Conjunto Corporativo nº 63, Ed. Corporate, Centro Cívico, Curitiba-PR, CEP: 80530-000 ,onde 

recebe intimações conforme o artigo 106, I do Código de Processo Civil, procuração em anexo, 

propor: 

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  

E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA  

 

em face de (1) CANAL TL PRODUÇÃO DE VIDEOS E CURSOS LTDA. (TERÇA LIVRE), pessoa jurídica 

de direito, inscrita sob o CNPJ nº 30.887.370/0001-53, com endereço em Brasília – DF, SCRN CR 

502, Bloco B, nº 68, sala 202-AN, CEP: 70.720.502, endereço eletrônico desconhecido e (2) 

FERNANDO ALVES DE MELO, brasileiro, cientista político, com inscrição no CPF sob o nº 

043.293.856-78, residente e domiciliado em Brasília – DF, Condomínio MS, Entre Lagos, Quadra 

01, Conjunto M, Lote 1, Loja 01, Sobradinho, CEP: 73255-900, com endereço eletrônico: 

fernando@comunicacaoepolitica.com, pelas razões de fato e de direito a seguir apresentadas.  
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I. DOS FATOS 

 

1. O Autor, como é de conhecimento público, foi Juiz Federal, tendo 

exercido o referido ofício por 22 anos. Desligou-se da judicância no fim do ano de 2017 para 

assumir em janeiro de 2018 o cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública da República 

Federativa do Brasil, função que exerceu até o fim de abril do corrente ano.  

 

2. O Autor possui enorme notoriedade nacional e internacional, 

sendo uma reconhecida figura pública, eis que esteve a frente, entre março de 2014 e novembro 

de 2018, do julgamento em primeira instância dos casos envolvidos na Operação Lava Jato.  

 

3. Referida Operação foi a maior iniciativa de combate à corrupção 

e lavagem de dinheiro da história do Brasil, “Iniciada em março de 2014, com a investigação 

perante a Justiça Federal em Curitiba de quatro organizações criminosas lideradas por doleiros, a 

Lava Jato já apontou irregularidades na Petrobras, maior estatal do país, bem como em contratos 

vultosos, como o da construção da usina nuclear Angra 3. Possui hoje desdobramentos no Rio de 

Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal, além de inquéritos criminais junto ao Supremo 

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça para apurar fatos atribuídos a pessoas com 

prerrogativa de função. Ainda há equipes da operação atuando nos Tribunais Regionais Federais 

das 2ª (RJ/ES) e 4ª (RS/SC/PR) Regiões.”1 

 

4. A Lava Jato2, até hoje, contou com mais de 70 fases cumpridas, 

recuperou aos cofres públicos mais de 4 bilhões de reais, efetuou mais de 290 prisões, dentre elas 

a de figuras, até então, importantes para a República: são os casos de Sergio Cabral, Ex-

Governador do Rio de Janeiro; Eduardo Cunha, Ex-Presidente da Câmara do Deputados e Luiz 

Inácio Lula da Silva, ex-Presidente da República.  

 

5. Mais tarde, quando ocupante da cadeira de Ministro da Justiça, 

o Autor, após apresentar números contundentes no combate ao crime organizado, pediu 

demissão da pasta em 24 de abril de 2020, eis que não conseguiu apoio do Governo para 

continuar seu trabalho de combate intenso à corrupção. 

 
1 http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato 
2 https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/03/10/lava-jato-completa-6-anos-com-293-prisoes-esta-
longe-de-acabar-diz-delegado.ghtml 
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6. Diante do notório destaque que teve (e tem) no cenário nacional, 

o Autor tornou-se alvo de notícias falsas e críticas descabidas proferidas por algumas pessoas e 

veículos de comunicação.  

 

7. Nessa perspectiva, em 29 de julho de 2020, o sítio eletrônico e 

canal do YOU TUBE conhecido como TERÇA LIVRE (1º Réu) divulgou notícias inverídicas sobre o 

Autor, no vídeo intitulado “PT QUER DERRUBAR ANDRÉ MENDONÇA?”, veiculado inicialmente no 

“Boletim da Manhã”, programa produzido diariamente pelo Terça Livre, vídeo esse 

disponibilizado no site da empresa Ré3, e em diversas plataformas como Youtube4, Soundcloud, 

Spotify, Itunes, Deezer e PocketCasts. 

  

8.  Salienta-se que a empresa Ré se denomina um portal de 

notícias, revista digital, plataforma própria de cursos e livraria, possuindo programação diária 

para a divulgação de informações, análises e conhecimento.   

 

9. No vídeo em questão (“PT QUER DERRUBAR ANDRÉ 

MENDONÇA?”), que contou com a presença de Max Cardoso, colunista do Terça Livre, Italo 

Lorenzon, colunista e cofundador da empresa e Fernando Melo, convidado frequente do 

programa, é possível extrair-se as seguintes (falsas) afirmações a respeito do ora Autor: 

 

“O que está acontecendo no Brasil hoje? Nós temos no Brasil uma 

operação, digamos, paralela ao Estado, onde um cara que já foi juiz, e 

que já foi ministro, hoje se tornou o grande articulador dessa Operação 

do Judiciário e de Polícia, que é o Sergio Moro. O Aras ele tá metido 

numa briga que eu tenho certeza que muita gente não tem noção que 

essa briga tá acontecendo. Hoje tá acontecendo uma guerra no Brasil 

que é uma guerra dentro do Deep State, uma guerra dentro da 

máquina, que é uma guerra do governo Bolsonaro, do Governo Federal, 

lutando para tentar destruir um poder paralelo que se estabeleceu em 

Brasília, ainda com a presença do Moro no Ministério da Justiça e que 

quando foi descoberto o Moro saiu e não voltou para Curitiba, montou 

um QG em Brasília, o Moro não saiu de Brasilia, o Moro ainda ainda 

 
3 https://www.tercalivre.com.br/pt-quer-derrubar-andre-mendonca/ 
4 https://www.youtube.com/watch?v=tYp8ZEiJEj0&feature=youtu.be 
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está em Brasília, liderando um quartel general do lavajatismo. Todo 

esse grupo de procuradores, dos quais alguns são, inclusive, assim como 

o Moro, colunistas do Antagonista, que também se tornou o maior 

veículo de manipulação, não tô falando: ah, o Antagonista mente! O 

Antagonista critica o Jair. Não tô falando isso, pessoal. Eu tô falando de 

um trabalho organizado, você tem um grupo organizado trabalhando 

no meio policial e Judiciário, todos eles liderados por Moro e os 

Procuradores da Lava Jato, você tem um grande grupo de manipulação 

de informação, que é o Antagonista, e esse pessoal todo tem trabalhado 

dia e noite para fazer o que? Prender bandidos? Não pessoal, não é o 

Robin Wood, o cara que tá la fora do Estado combatendo o crime e 

ajudando as criancinhas, não é isso não. Esses caras estão 

selecionando, eles estão manipulando poder político de todo o país. E 

com essa manipulação eles tem feito o que? Eles têm investigado e 

prendido pessoas a escolha deles, ou seja, eles têm na mão um poder 

de manipulação. O Sergio Moro é um cara que hoje tem tudo o que foi 

produzido durante a operação Lava Jato de forma legal. O Sergio Moro 

tem tudo isso hoje guardado em forma de arquivos e dossiês. O Moro 

hoje ele pode chegar diante de qualquer político e falar: olha você tá 

aqui oh, eu tenho todo o material que foi investigado pela Polícia 

Federal, pelo Ministério Público Federal, todo material que foi 

investigado durante a Lava Jato. Você não foi preso. Quem foi preso na 

Lava Jato? PP, PT e alguns do PMDB. Fora esses três partidos, ah, 

porque não tinha bandido nos outros. Meu amigo, os caras não foram 

presos, mas o Moro tá com todo o dossiê dos caras debaixo do braço. 

Ele pode chegar junto com os Procuradores diante de qualquer político 

do Brasil e falar eu tô com a tua vida inteira aqui investigada. Eu posso 

te colocar na cadeia amanhã. O Moro hoje é um arquivo vivo. De todos 

os políticos da República. E esse cara tá aonde? Ninguém mais ouve 

falar. Ele aparece para aqui faz uma palestra. Aparece ali e faz um 

artigo. Aparece ali e vai num evento. Ou seja, o cara o cara tá 

desempregado. O cara não é Juiz, o cara não é Ministro, o cara hoje é 

colunista pro bono, como ele diz. Ele escreve de graça pro Antagonista. 

Então, isso é algo seríssimo e tudo que o Aras tá fazendo aqui, o que 

que o Aras tá falando? Leia essa matéria que o Max leu aqui para gente. 
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O Aras está lutando para destruir o lavajatismo. Que que é o 

lavajatismo. A Lava Jato virou instituição. Se brincar daqui a pouco vai 

ter um prédio. Um prédio da Operação Lava Jato. Vai virar uma 

instituição a Lava Jato. Ah, mas instituição de que, de combate ao 

crime? Não. Uma instituição de pessoas que estão desempregadas e os 

caras tão combatendo o crime paralelo ao Estado. Esses caras tão 

manipulando todo jogo político, pessoal. Isso aqui é uma preparação 

para 2022. Esses caras vão achacando todo mundo que não tá do lado 

deles. E para 2022 eles estão preparando o cenário político. Isso aqui é 

um absurdo que tá acontecendo no Brasil. O Brasil tem Estado Paralelo. 

Tanto tráfico, tanta milícia, como agora também temos grupo de 

pessoas que são funcionários públicos e tão ali paralelamente 

trabalhando contra o Estado. Isso que o Aras está falando é 

importantíssimo. Essa matéria é de uma gravidade tamanha. E o Aras 

tem trabalhado para a Presidência da República de forma muito fiel, de 

forma muito correta e que Deus abençoe essa luta do Aras. Porque isso 

aqui é uma treta gigantesca”. (Trecho literal de 31m35s até 36m09s – 

aspas atribuídas ao Réu Fernando Melo). 

 

10. Da análise do texto acima é possível se defluir uma série de 

inverdades, ofensas e imputações falaciosas e desairosas à honra do Autor, dentre elas: 

 

• Que Sergio Moro continou morando em Brasília mesmo após a saída do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública (Fake News), para articular e liderar uma operação paralela 

ao Estado,  

 

• Que o Autor foi “descoberto” em seu esquema quando ainda era membro do Governo e, 

por isso (descoberta), saiu, mas montou um QG em Brasilia para continuar liderando o 

lavajatismo; 

 

• Que o Autor é líder da manipulação empreendida pelo site “O Antagonista” em busca de 

poder político;  

 

• Que o Autor mantém em seu poder arquivos e dossiês da Lava Jato, ou seja, que o autor 

roubou dados do Poder Público e os mantêm em seu domínio para chantagear políticos; 
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• Que o Autor está manipulando o jogo político, por intermédio do cometimento de ilícitos, 

com foco em 2022. 

 

• Por fim, o “comentarista” compara as atitudes que imputa ao Autor, ao tráfico e às 

milícias, dizendo que o Autor está trabalhando contra o Estado.  

 

11. Ora, por suposto, tudo que fora acima reproduzido não guarda 

qualquer sentido e demonstra a total falta de credibilidade do portal Réu, notoriamente 

conhecido por produzir (falsas) notícias com o único intento de tentar proteger o Governo 

Bolsonaro. 

 

12. Estamos diante de informações inverídicas e sem qualquer lastro 

probatório, mas que, infelizmente, foram divulgadas amplamente em plataformas de notório 

alcance social, como a rede social do filho do Presidente Jair Bolsonaro, Deputado Eduardo 

Bolsonaro, que contava com mais de três milhões de seguidores, em 02 de setembro último: 
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13. Neste sentido, diante da criação e disseminação de informações 

caluniosas por parte dos Réus, que ofendem a honra do Autor, a presente medida judicial visa a 

determinação para a imediata retirada do vídeo calunioso das redes de notícias, bem como a 

reparação pelos danos sofridos.   

 

II. DO DIREITO 

 

a. DA LEGITIMIDADE PASSIVA 

 

14. Inicialmente, cumpre salientar que os participantes do 

programa, onde são feitas as inverídicas afirmações acerca do Autor, são considerados jornalistas 

profissionais5.  

 
5 Art. 51. Parágrafo único da Lei da Imprensa: “Consideram-se jornalistas profissionais, para os efeitos deste artigo: a) os jornalistas 

que mantêm relações de emprego com a empresa que explora o meio de informação ou divulgação ou que produz programas de 
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15. Embora presentes na bancada os jornalistas Max Cardoso 

(colunista do Terça Livre) e Italo Lorenzon (colunista e co-fundador da empresa), foi Fernando 

Melo quem desferiu os ataques contra o Autor, devendo assumir os ônus pelas mentirosas e 

desairosas afirmações.   

 

PERFIL DE FERNANDO MELO 

 

 

 

16.  Fernando Melo, consoante se infere da transcrição literal de 

suas falas, acima colacionadas, em verborragia intensa, absolutamente desprovida de qualquer 

fundamento ou prova, criou diversas informações falsas, atentatórias a honra e imagem do Ex-

Ministro, ora Autor, alegando, dentre outras coisas, que:  

 

a. Sergio Moro articula e liderar uma operação paralela ao Estado;  

 

b. Que Sergio Moro foi “descoberto” em seu esquema quando ainda era membro do 

Governo e, por isso, saiu, mas montou um QG em Brasilia para continuar liderando o 

lavajatismo; 

 

c. Que Sergio Moro é líder da manipulação empreendida pelo site “O Antagonista” em 

busca de poder político;  

 

 
radiodifusão; b) os que, embora sem relação de emprego, produzem regularmente artigos ou programas publicados ou transmitidos;  
c) o redator, o diretor ou redator-chefe do jornal ou periódico, a editor ou produtor de programa e o diretor referido na letra b , nº 
III, do artigo 9º, do permissionário ou concessionário de serviço de radiodifusão; e o gerente e o diretor da agência noticiosa”. 
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d. Que Sergio moro mantém em seu poder arquivos e dossiês da Lava Jato, ou seja, que o 

Autor roubou dados do Poder Público e os mantêm em seu domínio para chantagear 

políticos; 

 

e. Que Sergio Moro está manipulando o jogo político, por intermédio do cometimento de 

ilícitos, com foco em 2022. 

 

f. Por fim, o “comentarista/jornalista” compara as atitudes que imputa ao Autor, ao tráfico 

e às milícias, dizendo que o Autor está trabalhando contra o Estado.  

 

17. Importante destacar que a empresa Ré (Terça Livre) compõe o 

polo passivo dessa demanda, na medida em que é responsável direta pela divulgação e 

disseminação das notícias falsas acerca do Autor, conforme dispõem os artigos 49, §2º, 50 e 52 

da Lei da imprensa.  

 

18. Esse é também o entendimento do STJ, consoante se infere junto 

ao texto da Súmula 221 daquele Sodalício:  

 

“São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente 

de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o 

proprietário do veículo de divulgação.”6 

 

19. Ainda, ressalta-se o entendimento fixado pelo TJPR:  

 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM CALUNIOSA EM PROGRAMA 

TELEVISIVO DA EMISSORA RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DETENÇÃO DO 

AUTOR POR SUSPEITA, NÃO CONFIRMADA, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE 

FOGO. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA SENSACIONALISTA, CONTENDO DADOS 

INVERÍDICOS E IMPUTANDO AO REQUERENTE A PRÁTICA DE CRIME MAIS 

GRAVE, ALÉM DA EXIBIÇÃO DE SUA IMAGEM RENDIDO NO INTERIOR DA 

VIATURA. PONDERAÇÃO, IN CASU, ENTRE O DIREITO À HONRA E A LIBERDADE 

DE COMUNICAÇÃO E DE MANIFESTAÇÃO. EQUIPE JORNALÍSTICA QUE DEIXOU 

DE BUSCAR INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS SOBRE O EPISÓDIO E NÃO 

 
6 Súmula 221, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/1999, DJ 26/05/1999, p. 68. 
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OPORTUNIZOU O DIREITO DE RESPOSTA, TAMPOUCO NOTICIANDO O 

ULTERIOR ARQUIVAMENTO DA OCORRÊNCIA. ILÍCITO CONFIGURADO. 

RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO POR ATO DE SEUS 

PREPOSTOS, EX VI DA SÚMULA 221 DO STJ. ABALO MORAL EVIDENCIADO. 

DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM FIXADO EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL 

REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS JULGADOS DESTA CORTE. SENTENÇA 

REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS, 

EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 20, §3º DO CPC/73 E 85, §11 DO CPC/15. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 10ª C.Cível - 0061767-

35.2011.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein - J. 

28.10.2019). Grifo nosso.  

 

 

20. Nessa perspectiva, é correta a formação do litisconsórcio passivo 

com o Sr. Fernando Melo e o veículo de divulgação, Terça Livre.   

 

b. DA DIVULGACAO DE INFORMAÇÕES FALSAS – NECESSIDADE DE 

EXCLUSÃO DO VIDEO DAS REDES. 

 

21. A empresa Terça Livre, ora Ré, se autodescreve como um portal 

disseminador de informações e análises, sempre em atenção a verdade. É o que se observa de 

informações retiradas de seu site eletrônico,   

 

“o Terça Livre é uma empresa de mídia com ampla programação diária 

em seu canal, um portal de notícias, revista digital, plataforma própria 

de cursos e livraria, que conta com uma equipe sob a liderança dos seus 

fundadores, Allan dos Santos e Italo Lorenzon, que trabalha 

incessantemente para levar ao nosso público informações, análises e 

conhecimento. Sempre atenta ao nosso valor de fundação: o amor pela 

Verdade e a fé de que somente Ela nos libertará”7.  

 

22. Ainda no seu site afirma o compromisso com a verdade, o que, 

conforme foi relatado alhures, não se mostra como prática habitual pelos seus jornalistas: 

 
7 https://www.tercalivre.com.br/quem-somos/.  

https://www.tercalivre.com.br/quem-somos/
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23. Contrariando a própria definição, o portal divulgou informações 

inverídicas envolvendo o Autor, junto ao programa “Boletim da Manhã”, na data de 29 de julho 

de 2020, em seu site e em outras diversas plataformas de streaming, o qual fora altamente 

divulgado, inclusive pelo filho do Presidente da República, Deputado Federal mais votado do 

Brasil, Sr. Eduardo Bolsonaro, que conta com mais de 3,3 milhões de seguidores, e que teve, até 

a data da distribuição dessa demanda , o impressionante número de 177.327 visualizações8:  

 

 

 

24. Salienta-se, que o vídeo intitulado “PT QUER DERRUBAR ANDRÉ 

MENDONÇA?”, objeto da presente demanda, registra alta exposição de afirmações mentirosas 

 
8 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=tYp8ZEiJEj0 
 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=tYp8ZEiJEj0
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pelo Réu Fernando Melo, que abusou do direito constitucional à liberdade de expressão, 

conforme antes demonstrado.  

  

25. Ora, Excelência, após extensa exposição das falas registradas no 

vídeo em comento, cumpre afirmar que faltou ao Réu e ao veículo de comunicação (também Réu) 

o dever de cuidado com a informação e respeito, restando clara a afetação da imagem do Autor 

pelos dizeres ali contidos. 

  

26. Diante das inúmeras acusações realizadas pelo Réu Fernando e 

pelo veículo de comunicação Terça Livre esses incorreram em ofensas à honra, à imagem e à 

dignidade do Autor, eis que feitas sem qualquer lastro probatório, restando necessária a 

competente reparação.  

 

27. As afirmações formuladas na matéria são absurdas, para se dizer 

o mínimo!  

 

28. As (falsas) informações divulgadas são de extrema gravidade, 

resultando, inclusive, na imputação de cometimento de graves ilícitos penais ao Autor (vide artigo 

6º da Lei nº 1.079/50 e artigos 154, 319, 288, 312, 314 do Código Penal).  

 

29. Ressalta-se que o Autor, por suposto, tem respeito e valoriza, 

sobremaneira, a liberdade de imprensa estampada nos dizeres dos artigos 220 e 221 da Carta 

Magna.  

 

30. Ocorre que tal garantia constitucional deve ser analisada em 

conjunto aos direitos de personalidade9, previstos no artigo 5º da CF, ressaltando-se o inciso X, 

artigo 5º, qual estabelece o direito à honra como integrantes dos direitos fundamentais.  

 

31. É o que nos ensina o magistério de Gilmar Ferreira Mendes10:  

 

 
9 “...direitos reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade, 
previstas no ordenamento jurídico exatamente para a defesa de valores inatos no homem, como a vida, 
intimidade, honra, a intelectualidade e outros tantos.” BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 
2. ed. Reio de Janeiro: Forense, 200. p. 2. 
10 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo. Saraiva Educação. 2018.  
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“A publicação da verdade é a conduta que a liberdade proclamada 

constitucionalmente protege (...) O requisito da verdade deve ser 

compreendido como exigência de que a narrativa do que se apresenta 

como verdade fatual seja a conclusão de um atento processo de busca 

de reconstrução da realidade. Traduz-se, pois, num dever de cautela 

imposto ao comunicador”. Ainda, “O respeito à honra de terceiros e 

outro limite à liberdade de imprensa. Aqui, a restrição está prevista 

expressamente na Constituição. Assentou-se na jurisprudência11, que a 

liberdade de imprensa não cria a imunidade para o jornalista”.   

 

32. Neste sentido, a Lei nº 5.250/67:  

 

Art. 1º É livre a manifestação do pensamento e a procura, o 

recebimento e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio, e 

sem dependência de censura, respondendo cada um, nos termos da lei, 

pelos abusos que cometer. – Grifei (...)  

 

Art. 12 Aqueles que, através dos meios de informação e divulgação, 

praticarem abusos no exercício da liberdade de manifestação do 

pensamento e informação ficarão sujeitos às penas desta Lei e 

responderão pelos prejuízos que causarem”. – Grifei (...) 

 

Art. 27. Não constituem abusos no exercício da liberdade de 

manifestação do pensamento e de informação:   I - a opinião 

desfavorável da crítica, literária, artística, científica ou desportiva, salvo 

quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar; - Grifei 

 

33. Assim, tem-se que ao divulgarem informações incumbidas de 

falsidades e teor pejorativo, os Réus abusaram do direito regular de prestar informações, não se 

atentando ao dever geral de cuidado, de pertinência e de veracidade.  

 

34. Sobre essa circunstância, ensina Rui Stoco12:  

 

 
11 Referiu-se a um caso sob relatoria do Ministro Rui Rosado de Aguiar (REsp 164.421/RJ, RSTJ, 128/372).  
12 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. (6ª ed. São Paulo: RT, 2004, p. 1763).  
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“a divulgação de informação é um direito, a fidelidade ao fato, a 

ausência de excessos ou de sensacionalismo é um dever. Não se 

admitem insinuações, interjeições, dubiedades, sensacionalismo ou 

dramatição ofensiva ou perniciosa sobre fatos verdadeiros. Condena-se 

e pune-se no âmbito civil tanto a notícia falsa, forjada e sem pertinência 

fábrica, ou seja, a notifica inexistente no plano fenomênico, como a 

notícia verdadeira, mas travestida, desvirtuada ou divulgada com 

excesso e abuso”. 

 

35. Observa-se, portanto, em que pese o direito à livre difusão de 

informações, que os Réus não se atentaram ao dever de fidelidade à veracidade do exposto e 

respeito ao direito de personalidade do Autor, este protegido pelo Código Civil, conforme dispõe 

artigo 12 do Codex:  

 

“Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 

personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras 

sanções previstas em lei”.  

 

36. Nessa perspectiva, frente à divulgação de fatos inverídicos e 

ofensivos à honra do Autor, que extrapolam a liberdade de imprensa e o dever de informar, 

requer-se a exclusão do referido vídeo das redes, sob pena de multa, conforme dispõe o artigo 

500, do CPC.  

 

c. DO DANO MORAL  

 

37. O Art. 5º, incisos V e X da CF dispõe:  

 

“(...) 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, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação (...)”. 
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38. Como exposto acima,  fora disseminado pelos Réus na presente 

demanda que o Autor, após a sua saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública, permaneceu 

em Brasília e manteve-se da coordenação de uma operação paralela ao Estado, com participação 

do Judiciário e da Polícia federal, achacando políticos, para manipulação política, visando a 

eleição para a Presidência da República em 202213. 

 

39. Ora, é evidente o dano moral experimentado pelo Autor diante 

das graves acusações realizadas, divulgadas para pelo menos 177.000 pessoas e expostas em 

perfis que constam com mais de 3.000.000 de seguidores.  

 

40. O dano é evidente, pois: a) o Autor é pessoa de reputação ilibada, 

que prestou relevantes serviços ao país por mais de duas décadas; b) as afirmações são falsas; c) 

as afirmações são desprovidas de qualquer sustentação probatória e d) houve grande divulgação. 

 

41. Some-se a isso, o fato inerente à completa ausência de atenção 

ao dever do bom jornalismo, qual seja o de ouvir os lados envolvidos na informação que se 

pretende dar, isso porque o Autor não fora em nenhum momento consultado a respeito das 

inverídicas afirmações feitas no âmbito do programa Boletim da Manhã, do último dia 29 de julho. 

Confira-se a esse tempo, a garantia estabelecida pela lei 13.188/2015:  

 

“Art. 2º Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida 

por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou 

retificação, gratuito e proporcional ao agravo. 

 

42. Dispõe, ainda, o art. 49 da lei nº 5.250/67:  

 

“Aquele que no exercício da liberdade de manifestação de pensamento 

e de informação, com dolo ou culpa, viola direito, ou causa prejuízo a 

outrem, fica obrigado a reparar: I - os danos morais e materiais, nos 

casos previstos no art. 16, números II e IV, no art. 18 e de calúnia, 

difamação ou injúrias; II - os danos materiais, nos demais casos.” (Grifo 

nosso).  

 

 
13 Falas de Fernando Melo e Max Cardoso aos 30 minutos. 
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43. Ainda, frente ao cometimento de ato ilícito pelos abusandos do 

direito à liberdade de imprensa, e sua responsabilização, nos termos do Código Civil:  

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. (...) 

 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” (...) 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. 

 

44. Nestes termos, os Réus expuseram inúmeras inverdades, 

calúnias e injurias ao Autor, como discriminado acima, disseminando amplamente referidas 

informações inverídicas, sendo, assim, responsáveis pelos danos morais causados ao Autor, 

restando indene de dúvidas o dever de indenizar.  

 

45. É esse, inclusive, o entendimento uníssono do TJPR, consoante 

se infere nos precedentes abaixo:  

 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO E 

DIREITO À IMAGEM. COLISÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. REPRODUÇÃO 

DE INFORMAÇÃO DIVULGADA EM OUTRO CANAL DE COMUNICAÇÃO. NOTÍCIA 

INVERÍDICA VEICULADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO RÉU. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 221 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXCESSO NO EXERCÍCIO DE 

INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR 

ARBITRADO MANTIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA”. (TJPR - 10ª C.Cível - 

0008801-20.2016.8.16.0034 - Piraquara -  Rel.: Desembargador Albino 

Jacomel Guérios -  J. 09.12.2019). 

 

“APELAÇÃO CÍVEL  AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAIS - AGRAVO 

RETIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO - MÉRITO - MATÉRIA 

JORNALÍSTICA - FALSA DIVULGAÇÃO DE PRISÃO DE FUNCIONÁRIA DO BANCO 

- CULPA CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO QUE REPASSOU 
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A INFORMAÇÃO ERRÔNEA - NÃO COMPROVAÇÃO - EMPRESA JORNALÍSTICA 

QUE DEVE SE ASSEGURAR DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES TRAZIDAS 

PELA FONTE, SOB PENA DE ARCAR COM O ATO NEGLIGENTE - DANO MORAL 

CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MAJORADO  DIES A QUO DOS JUROS DE MORA MANTIDOS AGRAVO RETIDO 

DESPROVIDO, PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E SEGUNDO 

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO” (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 733232-7 - Foz 

do Iguaçu -  Rel.: Desembargador José Augusto Gomes Aniceto - Unânime -  J. 

31.03.2011).  

 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR 

DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO - 

NÃO ACOLHIMENTO - VEICULAÇÃO EM BLOG DE MATÉRIA JORNALÍSTICA 

INVERÍDICA - ABUSO DO DIREITO À LIBERDADE DE IMPRENSA - ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO - DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM 

VERIFICADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ELEVAÇÃO 

- REMOÇÃO DA NOTÍCIA DO SITE - VIABILIDADE - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA NO MESMO VEÍCULO QUE COMUNICAÇÃO QUE PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇAPROPAGOU A OFENSA - IMPERTINÊNCIA NO 

CASO CONCRETO.RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO 

DOS RÉUS DESPROVIDO .2 - A divulgação de fatos inverídicos e ofensivos à 

honra do suplicante extrapola a liberdade de imprensa, exsurgindo o dever de 

indenizar.3 - O dano moral é eminentemente subjetivo e independe do 

prejuízo patrimonial, caracterizando-se no abalo suportado pelo suplicante, 

em razão do cunho pejorativo empregado ao texto publicado no blog, que teve 

ampla propagação, repercutindo negativamente na sua vida pessoal e pública, 

com violação à honra e imagem.4 - A fixação do montante devido a título de 

dano moral fica ao prudente arbítrio do Julgador, devendo pesar nestas 

circunstâncias, a gravidade da lesão, a possibilidade de quem deve reparar o 

dano, e as condições do ofendido, cumprindo levar em conta que a reparação 

não deve gerar o enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, sanção apta a 

coibir atos da mesma espécie.5 - Resultando demonstrado que a matéria 

divulgada no site é nitidamente falaciosa e, portanto, não correspondeu aos 

fatos efetivamente ocorridos no interior do estabelecimento empresarial, 

afigura- se justo e absolutamente razoável determinar sua remoção no 

referido sítio eletrônico, pois do contrário, compensação financeira alguma 

será capaz de aplacar os efeitos deletérios em razão da perpetuação do dano 

no tempo.6 - Considerando que a publicação da sentença condenatória, em 
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razão da não recepção da Lei nº 5.250/67 pela Constituição Federal de 1988, 

após o julgamento da ADPF 130/STF, passou a não encontrar mais previsão 

legal no ordenamento jurídico; e considerando que referida pretensão - que 

eventualmente poderia encontrar guarida no âmbito civil, ante a aplicação do 

princípio da reparação do dano, previsto no artigo 944, CC/02, - não foi ferida 

expressamente na peça inaugural, com vistas a tal comando normativo; revela-

se impertinente a publicação da sentença no blog. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 

1430211-1 - Curitiba -  Rel.: Desembargador Luiz Lopes - Unânime -  J. 

03.03.2016). 

 

46. Nessa esteira o STJ já decidiu: 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PUBLICAÇÕES EM BLOG DE JORNALISTA. CONTEÚDO OFENSIVO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSOS OU EXCESSOS. 

ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 186, 187 e 927 DO CÓDIGO CIVIL. 1. (...) 2. 

Discussão acerca da potencialidade ofensiva de publicações em blog de 

jornalista, que aponta envolvimento de ex-senador da República com 

atividades ilícitas,além de atribuir-lhe as qualificações de mentiroso, patife, 

corrupto, pervertido, depravado, velhaco, pusilânime, covarde. 3. (...) 4. Em se 

tratando de questões políticas, e de pessoa pública, como o é um Senador da 

República, é natural que haja exposição à opinião e crítica dos cidadãos, da 

imprensa. Contudo, não há como se tolerar que essa crítica desvie para 

ofensas pessoais. O exercício da crítica, bem como o direito à liberdade de 

expressão não pode ser usado como pretexto para atos irresponsáveis, como 

os xingamentos, porque isso pode implicar mácula de difícil reparação à 

imagem de outras pessoas - o que é agravado para aquelas que têm 

pretensões políticas, que, para terem sucesso nas urnas, dependem da boa 

imagem pública perante seus eleitores. 5. Ao contrário do que entenderam o 

Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem, convém não esquecer que 

pessoas públicas e notórias não deixam, só por isso, de ter o resguardo de 

direitos da personalidade. 6. Caracterizada a ocorrência do ato ilícito, que se 

traduz no ato de atribuir a alguém qualificações pejorativas e xingamentos, 

dos danos morais e do nexo de causalidade, é de ser reformado o acórdão 

recorrido para julgar procedente o pedido de compensação por danos morais. 

7. Recurso especial provido.” (RESP 1328914/DF - Relatora: I. Ministra Nancy 

Andrighi - Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento: 

11/03/2014 - DJe 24/03/2014). 
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47. Diante do exposto, restando-se evidente o dano moral ao Autor 

causado pelos Réus, requer-se a condenação ao pagamento de indenização. 

 

d. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO  

 

48. Conforme todo o exposto, não restam dúvidas de que há 

responsabilidade dos Réus em promoverem, em favor do Autor, o pagamento dos valores devidos 

a título de indenização por danos morais.  

 

49. Nestes liames, preconizam os artigos 927 e 944 do Código Civil: 

aquele que por ato ilícito cause danos a outrem, fica obrigado a repará-lo, e a indenização é 

estabelecida de acordo com a extensão do dano. Ainda, cita-se o disposto no artigo 953 do 

mesmo códex: “A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano 

que delas resulte ao ofendido”.  

 

50. Note-se que a indenização no presente caso deve compensar os 

danos à honra e à imagem do Autor, diante das informações inverídicas disseminadas, mas 

também impor uma sanção aos ofensores, para que se abstenham à reiteração da prática ilícita.  

 

51. Ora, a empresa Ré, um portal de informações, que assume em 

sua definição o compromisso com a verdade, maculou-a frente às inúmeras exposições 

inverídicas sobre o Autor.  

 

52. Ainda, deve ser considerado para fins de valoração do dano 

suportado (quantum debeatur), o fato do veículo em comento ter número expressivo de 

assinantes/seguidores (mais de 1 milhão e oitocentos mil seguidores) e ampla divulgação nas 

diversas plataformas de conteúdo: 
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53. Cumpre, também, ressaltar que se está diante da ocorrência, in 

casu, à lesão de dois bens jurídicos tutelados: a honra e a imagem! 

 

54.  Não bastasse a disseminação de informações falsas, os Réus 

lesaram a honra e imagem do Autor, este, conhecido publicamente diante da intensa e expressiva 

atuação como Juiz Federal e Ministro da Justiça, peculiaridades quais devem ser, em conjunto, 

ponderadas.  

 

55. Assim, para fixação do quantum indenizatório, há que se 

estabelecer um montante capaz de englobar os caráteres reparatório e pedagógico punitivo dos 

danos causados.  

 

56. É neste sentido que o Superior Tribunal de Justiça tem balizado 

as indenizações por responsabilidade civil decorrentes de ato ilícito doloso, tendo como base o 

(i) bem jurídico tutelado; (ii) as condições econômico financeiras do ofensor e ofendido; (iii) o 

grau de reprovabilidade da conta; e (iv) a gravidade do ato:  

 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. 

HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ATOS DOLOSOS. CARÁTER 

PUNITIVO-PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO DA REPARAÇÃO. 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO 

SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 475-J DO 

CPC. VIOLAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na fixação do 
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valor da reparação do dano moral por ato doloso, atentando-se para o 

princípio da razoabilidade e para os critérios da proporcionalidade, deve-

se levar em consideração o bem jurídico lesado e as condições 

econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, sem se perder de vista 

o grau de reprovabilidade da conduta e a gravidade do ato ilícito e do 

dano causado. 2. Sendo a conduta dolosa do agente dirigida ao fim ilícito 

de ceifar as vidas das vítimas, o arbitramento da reparação por dano 

moral deve alicerçar-se também no caráter punitivo e pedagógico da 

compensação. 3. Nesse contexto, mostra-se adequada a fixação pelas 

instâncias ordinárias da reparação em 950 salários mínimos, a serem 

rateados entre os autores, não sendo necessária a intervenção deste 

Tribunal Superior para a revisão do valor arbitrado a título de danos 

morais, salvo quanto à indexação. 4. É necessário alterar-se o valor da 

reparação apenas quanto à vedada utilização do salário mínimo como 

indexador do quantum devido (CF, art. 7º, IV, parte final). (...) 6. Recurso 

especial parcialmente provido. (REsp 1300187/MS, Rel.  Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 28/05/2012). 

Grifo nosso.  

 

“alega violação do art. 944 do CC, no que concerne à necessidade de 

majoração do valor fixado a título de danos morais, trazendo os seguintes 

argumentos: O v. acordão fixou, a título de danos morais, a quantia de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) o que correspondem, aproximadamente, a 

10(dez) salários mínimos. Todavia, não o observou, na esteira da melhor 

doutrina e jurisprudência, na fixação da indenização por danos morais, 

com equidade a extensão do dano; as condições socioeconômicas e 

culturais dos envolvidos e o grau de culpa da empresa ora recorrida. Além 

disso,  deve-se considerar que houve a violação de 2(dois) bens tutelados 

pelo ordenamento jurídico: HONRA e IMAGEM.[...] Atento as 

peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a empresa ora recorrente 

detém imenso prestigio e é de grande poder econômico regional, ou seja, 

é respeitada no meio da imprensa local e nacional e desfruta de 

confortável situação econômico-financeira, inclusive é afilada a Rede 

Globo. E mais, a recorrida expôs, indevidamente e sem autorização, para 

o mundo, (...), isto é, expuseram, sem a cautela 3 zelo profissional 
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necessário, a imagem do recorrente apontando-o como o suposto 

assassino do então jornalista, sendo que aquele não tem nada a ver com 

o caso. Ademais, verifica-se o intenso grau de culpa da empresa 

jornalística ora recorrida, pois a imagem do recorrente foi bem 

focalizada, permitindo sua individualização”.  (AREsp 1640275/RJ, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 02/03/2020, Dje 

11/03/2020). Grifo nosso.  

 

57. Não há que se perder de vista balizada doutrina sobre o tema:  

 

Assim, o valor da indenização, na medida do possível, sem perder sua 

natureza satisfatória, deve guardar correspondência com a extensão da 

ofensa ao interesse lesado, conseguindo-se, com isso, maior 

uniformidade entre os julgamentos de ações indenizatórias envolvendo 

fatos semelhantes, assim como maior coerência entre julgados de fatos 

de diferentes gravidades. Em síntese, mostra-se perfeitamente possível 

a utilização mitigada do princípio da reparação integral para auxiliar na 

quantificação da indenização dos prejuízos extrapatrimoniais, 

respeitadas as suas peculiaridades de cada caso, como, aliás, também 

é recomendável na concretização da indenização por dano 

patrimonial”14.  

 

 

58. Tendo em vista que o ato cometido pelos Réus inequivocamente 

é ilícito e doloso, não há margem para afastamento da quantificação da indenização com base no 

duplo caráter da sanção: pedagógico e punitivo.  

  

59. O STJ15 e o TJPR16, para a quantificação do montante devido à 

título de danos morais, adotam o modelo bifásico, qual contempla duas fases: na primeira fixa-se 

um valor padrão para casos similares e em seguida (segunda fase), verifica-se as particularidades 

do caso concreto, para determinar o montante devido.  

 

 
14 SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Princípio da reparação integral: indenização no Código Civil. Editora Saraiva, 2011, p. 270. 
15 STJ, REsp 1152541/RS; REsp 1197284 / AM, RSTJ vol. 228 p. 369. 
16 TJPR - 14ª C.Cível - 0003007-13.2016.8.16.0165 - Telêmaco Borba -  Rel.: Juíza Sandra Bauermann -  J. 22.02.2018. 
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60. Em regra, os valores encontram-se na casa dos R$ 30.000,00, 

conforme alguns julgados no E. TJPR:  

 

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – VEICULAÇÃO DE 

MATÉRIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –

(...)– MONTANTE INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 30.000,00 

(TRINTA MIL REAIS) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA 

EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDORECURSO DE APELAÇÃO 2 – PELA 

REQUERIDA RECORD – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO EM 

RELAÇÃO À PARCELA DA PRETENSÃO RECURSAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-

EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM AUTOS DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO 

DE SENTENÇA, NA QUAL O AUTOR PLEITEIA A COBRANÇA DA MULTA 

COMINATÓRIA (...) REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – 

ACOLHIMENTO – MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO”. (TJPR - 18ª C.Cível - 0063620-30.2017.8.16.0014 - Londrina 

-  Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira -  J. 10.02.2020).  

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. LIBERDADE DE 

COMUNICAÇÃO E DIREITO À IMAGEM. COLISÃO DE VALORES 

CONSTITUCIONAIS. REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO DIVULGADA EM 

OUTRO CANAL DE COMUNICAÇÃO. NOTÍCIA INVERÍDICA VEICULADA 

NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 221 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXCESSO NO EXERCÍCIO DE 

INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR 

ARBITRADO MANTIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (..) d) quanto valor 

arbitrado (R$ 30.000,00), vislumbra-se adequado e razoável nos 

critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência: Decorrendo o 

dano moral da lesão a interesses não-patrimoniais, apenas a extensão 

e a gravidade da ofensa deveriam servir como critérios para a sua 

compensação, sem se pensar em uma função punitiva ou preventiva, 

aliás, como estabelece o artigo 944, parágrafo único, do novo Código 
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Civil. (TJPR - 10ª C.Cível - 0008801-20.2016.8.16.0034 - Piraquara -  Rel.: 

Desembargador Albino Jacomel Guérios -  J. 09.12.2019). 

 

61. Logo, a fim de reparar os danos causados ao Autor, a indenização 

deve ser fixada em R$ 30.000,00, ao mínimo, como valor padrão, restando superada a primeira 

etapa da quantificação.   

 

62. Pois bem. Ato subsequente, impõe-se a verificação das 

circunstâncias peculiares do caso concreto, em especial: (a) as condições socioeconômicas do 

ofendido e dos opressores; (b) a gravidade do fato e extensão do dano; (c) eventual culpa 

concorrente da vítima.  

 

63. In casu, verifica-se considerável lesão ao interesse jurídico. Trata-

se da divulgação e disseminação de informações falsas e injuriosas, contendo, inclusive menções 

ao Supremo Tribunal Federal, as quais acometem o direito às informações verídicas pela 

sociedade.  

 

64. Ademais, a empresa Ré promoveu ampla divulgação das 

informações inverídicas, proferidas incisivamente pelos Réu (pessoa física), imputando ao Autor 

o cometimento de, ao menos, 06 crimes previstos por legislação federal. Salienta-se, ainda, que 

o ofendido é figura pública (conhecido no Brasil e no mundo), destacando-se pela atuação como 

Magistrado, e pela ocupação ao cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública. De maneira 

que as incisivas ofensas e calunias proferidas frente à sua honra e sua imagem perante a 

sociedade, mostram-se ainda mais gravosas e lesivas. 

 

65. Finalmente, ressalta-se a ausência de culpa concorrente do 

Autor, qual em nada contribuiu, instigou ou colaborou para o cometimento das ilicitudes, 

inexistindo qualquer proporção de sua culpa para eventual desconto na indenização.  

 

66. Tem-se, portanto, que as particularidades da presente demanda, 

expressam maior gravidade ao fato ocorrido, e em consequência, ao dano a ser indenizado! 

 

67. O STJ fixou a quantia equivalente à 500 salários mínimos em 

razão de ofensa à honra do ex-jogador Paulo Roberto Falcão perpetrada no programa conduzido 

pelo Sr. Carlos Roberto Massa (Ratinho): 
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DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO 

MORAL. EXPLORAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

INDENIZAÇÃO. REVISÃO PELO STJ. LIMITES. 

1. Nos termos do enunciado nº 221 da Súmula/STJ, são civilmente 

responsáveis pela reparação de dano derivado de publicação pela 

imprensa, tanto o autor da matéria quanto o proprietário do respectivo 

veículo de divulgação. 

2. O enunciado nº 221 da Súmula/STJ não se aplica exclusivamente à 

imprensa escrita, abrangendo também outros veículos de imprensa, 

como rádio e televisão. 

3. A revisão, pelo STJ, do valor arbitrado a título de danos morais 

somente é possível se o montante se mostrar irrisório ou exorbitante, 

fora dos padrões da razoabilidade. Precedentes. 

4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.138.138 – SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25 de 

setembro de 2012)  

 

68. Extrai-se do acórdão: “Vale frisar que, assim como nesse último 

julgado, a vítima do presente caso também é pessoa pública – jogador de futebol de renome 

internacional e atualmente comentarista de importante rede de telecomunicações – que, em 

princípio, suporta com maior pesar os reflexos de uma exploração indevida e sensacionalista da 

imagem e da privacidade, na medida em que é conhecida e reconhecida pela sociedade em geral, 

sendo alvo da opinião pública e ficando constantemente exposta, a todo tempo e em qualquer 

lugar. Ainda que seja possível encontrar julgados – como aqueles alçados a paradigma pelo 

recorrente – em que a condenação é fixada em patamar inferior ao dos autos, sopesadas as 

peculiaridades presentes na espécie, nenhum deles sugere que o montante arbitrado possa ser 

considerado abusivo.” 

69. Por todo exposto, considerando-se os fundamentos 

apresentados, não fugindo a razoabilidade e proporcionalidade frente as particularidades do caso 

em comento, a segunda etapa da indenização deve ser fixada no importe de R$ 70.000,00, 

totalizando a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral. 
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e. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA  

 

70. Para fins de concessão da tutela antecipada, indispensável 

demonstrar a presença dos requisitos autorizadores estabelecidos no art. 300 Código de Processo 

Civil, quais sejam: (a) probabilidade do direito, e; (b) perigo de dano irreparável. 

 

“É que a vida das pessoas não é paralisada quando elas levam uma crise 

jurídica para ser pacificada pelo Poder Judiciário. E é justamente porque a 

atividade jurisdicional se exerce e se desenvolve durante um dado lapso 

temporal que, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada mês e a cada ano 

que passam, mais longe e for a da realidade original fica a tutela jurisdicional. 

… O tempo é amigo da estabilidade da situação lamentada, ou seja, quanto 

mais o processo demora para dar efetividade o resultado pretendido, tanto 

mais tempo permanecerá de pé a situação injusta, causando danos ao longo 

do seu curso. São os tais danos marginais derivados da demora na entrega da 

tutela jurisdicional.” (ABELHA, Marcelo. Manual de Direito Processual Civil. 6ª 

Ed., Ed.Forense, pp. 381/382) 

 

71. Conforme o todo até aqui exposto, não restam dúvidas de que 

há o cometimento de ilícitos pelos Réus, frente à disseminação de informações gravosas à honra 

e imagem do Autor, sem qualquer lastro probatório.  

 

72. Reitera-se que a empresa Ré é portal com grande alcance e com 

considerável número de inscritos (mais de 1.500.000 de pessoas) e que possui divulgação em 

diversas plataformas de compartilhamento, conforme já explicitado. Neste sentido, o vídeo 

relacionando o Autor a diversas práticas ilegais vem sendo pode diária e irrestritamente acessado, 

por um grande número de pessoas, lesando sua imagem e honra.  

 

73. Assim, cumpre trazer novamente o disposto no artigo 12 do CC, 

o qual dispõe que se pode exigir que cesse a lesão ou ameaça a direito de personalidade.  
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74. O Código de Processo Civil17, por sua vez, dispõe que em se 

tratando de tutela específica destinada a inibir a prática, a continuação de um ilícito, ou sua 

remoção, irrelevante é a demonstração de dano.  

 

75. É entendimento do TJPR: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, DETERMINANDO A RETIRADA DO CONTEÚDO OFENSIVO E A 

DESVINCULAÇÃO DAS URL’S INDICADAS. INSURGÊNCIA DO GOOGLE BRASIL 

INTERNET LTDA. CIRCULAÇÃO DE MENSAGEM COM CONTEÚDO FALSO (“FAKE 

NEWS”). ACUSAÇÃO DE CRIMES AOS AGRAVADOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

QUE NÃO É DIREITO ABSOLUTO. LIMITES QUE SE FUNDAM EM OUTROS 

DIREITOS CONSTITUCIONAIS RELEVANTES, COMO HONRA, VIDA PRIVADA E 

IMAGEM DAS PESSOAS. ABUSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO CONFIGURADO. 

NOTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECHAÇANDO AS ACUSAÇÕES. 

MEIOS UTILIZADOS PARA A DIVULGAÇÃO QUE SÃO DE RÁPIDA 

DISSEMINAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO 

E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MULTA 

DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - 0033433-13.2019.8.16.0000 - Curitiba -  Rel.: 

Desembargador D'Artagnan Serpa Sá -  J. 10.03.2020) 

 

76. Assim sendo, requer-se a título de tutela antecipada, a 

determinação para a exclusão do vídeo, objeto da presente demanda, de todos os canais de 

streaming divulgados, sob pena de incidência de multa, nos termos dos artigos 297 e 537, ambos 

do CPC.  

77. Importante esclarecer, caso os Réus não promovam a exclusão 

do conteúdo acima identificado, o que não se espera, e, sem prejuízo da multa fixada, seja 

oficiado ao YouTube, Sound Cloud, Instagram, Facebook para que tomem as providências para 

exclusão do vídeo e/ou áudios intitulados “PT QUER DERRUBAR ANDRÉ MENDONÇA?”. O 

conteúdo encontra-se devidamente identificado nos termos do art. 19, §1º da Lei 12.965/201418. 

 
17 Art. 497: Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela 
específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para 
a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante 
a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. 
18 Art. 19 Lei 12.965/2014: Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de 
internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem 
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, 
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78. Nesse particular, não restringindo às informações abaixo 

deduzidas, informa os URLs (uniform resource locator) que o Autor tem conhecimento em que 

restaram divulgadas as inverídicas notícias: 

(a) https://www.youtube.com/watch?v=tYp8ZEiJEj0 

(b) https://www.tercalivre.com.br/pt-quer-derrubar-andre-

mendonca/ 

(c) https://soundcloud.com/tercalivre/pt-quer-derrubar-andre-

mendonca 

(d) https://www.facebook.com/cp.gancho/videos/pt-quer-derrubar-

andr%C3%A9-mendon%C3%A7a-/614614749461078/ 

(e) https://twitter.com/allanldsantos/status/1288465915135369218 

(f) http://rota2014.blogspot.com/2020/07/pt-quer-derrubar-andre-

mendonca.html 

(g) https://podcasts.apple.com/us/podcast/pt-quer-derrubar-

andr%C3%A9-

mendon%C3%A7a/id1486596870?i=1000486523232 

(h) https://br.domiplay.net/video/pt-quer-derrubar-andr-mendona-

29-07-20-tera-typej0 

 

III. DA OBSERVÂNCIA AO ART. 489, §1º CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

79. Em atenção ao princípio da cooperação, visando a melhor 

prestação jurisdicional apresenta os fundamentos centrais que devem ser analisados sob pena 

de deficiência na prestação jurisdicional: 

 

(a) A aplicação da Súmula 221 STJ ao presente caso; 

 

(b) O modelo bifásico para arbitramento dos danos morais; 

 

(c) Os seguintes fatos que resultaram na violação à honra do Autor, 

resultando na demonstração inequívoca do liame de causalidade em 

razão de forma sucinta às seguintes afirmações do segundo Réu: c.1) 

 
tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1º A ordem judicial de 
que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que 
permita a localização inequívoca do material. 

https://www.youtube.com/watch?v=tYp8ZEiJEj0
https://www.tercalivre.com.br/pt-quer-derrubar-andre-mendonca/
https://www.tercalivre.com.br/pt-quer-derrubar-andre-mendonca/
https://soundcloud.com/tercalivre/pt-quer-derrubar-andre-mendonca
https://soundcloud.com/tercalivre/pt-quer-derrubar-andre-mendonca
https://www.facebook.com/cp.gancho/videos/pt-quer-derrubar-andr%C3%A9-mendon%C3%A7a-/614614749461078/
https://www.facebook.com/cp.gancho/videos/pt-quer-derrubar-andr%C3%A9-mendon%C3%A7a-/614614749461078/
https://twitter.com/allanldsantos/status/1288465915135369218
http://rota2014.blogspot.com/2020/07/pt-quer-derrubar-andre-mendonca.html
http://rota2014.blogspot.com/2020/07/pt-quer-derrubar-andre-mendonca.html
https://podcasts.apple.com/us/podcast/pt-quer-derrubar-andr%C3%A9-mendon%C3%A7a/id1486596870?i=1000486523232
https://podcasts.apple.com/us/podcast/pt-quer-derrubar-andr%C3%A9-mendon%C3%A7a/id1486596870?i=1000486523232
https://podcasts.apple.com/us/podcast/pt-quer-derrubar-andr%C3%A9-mendon%C3%A7a/id1486596870?i=1000486523232
https://br.domiplay.net/video/pt-quer-derrubar-andr-mendona-29-07-20-tera-typej0
https://br.domiplay.net/video/pt-quer-derrubar-andr-mendona-29-07-20-tera-typej0
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Sergio Moro articula e liderar uma operação paralela ao Estado; c.2) 

Que Sergio Moro foi “descoberto” em seu esquema quando ainda era 

membro do Governo e, por isso, saiu, mas montou um QG em Brasilia 

para continuar liderando o lavajatismo; c.3) Que Sergio Moro é líder da 

manipulação empreendida pelo site “O Antagonista” em busca de 

poder político;  c.4) Que Sergio moro mantém em seu poder arquivos e 

dossiês da Lava Jato, ou seja, que o Autor roubou dados do Poder 

Público e os mantêm em seu domínio para chantagear políticos; c.5) 

Que Sergio Moro está manipulando o jogo político, por intermédio do 

cometimento de ilícitos, com foco em 2022; c.6) Por fim, o 

“comentarista/jornalista” compara as atitudes que imputa ao Autor, ao 

tráfico e às milícias, dizendo que o Autor está trabalhando contra o 

Estado. 

 

 

IV. DO SEGREDO DE JUSTIÇA 

 

80. O art. 5º, LX da CRFB: 

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 

defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; 

 

81. Dispõe o art. 189, III CPC: 

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de 

justiça os processos: 

... 

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; 

 

82. Também o art. 23 da Lei 12.965/2014: 

Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das 

informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da 

honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, 

inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro. 
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83. Caso o juízo não entenda pela aplicabilidade do art. 189, III CPC, 

o que não se espera, imprescindível consignar que o rol do referido dispositivo legal é 

exemplificativo conforme reiterados precedentes do STJ sobre o tema: 

 

PROCESSO CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 155 DO CPC. ROL 

EXEMPLIFICATIVO. INFORMAÇÕES COMERCIAIS DE CARÁTER CONFIDENCIAL E 

ESTRATÉGICO. POSSIBILIDADE. 

- O rol das hipóteses de segredo de justiça contido no art. 155 do CPC não é 

taxativo. 

- Admite-se o processamento em segredo de justiça de ações cuja discussão 

envolva informações comerciais de caráter confidencial e estratégico. 

Agravo a que se nega provimento. 

(AgRg na MC 14.949/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/05/2009, DJe 18/06/2009) 

 

84. O autor promoveu a juntada do vídeo com o intuito de fazer 

prova do que restou alegado na inicial nos termos do art. 373, I CPC. Pois bem, o acesso ao vídeo 

por quaisquer pessoas (curiosos / pessoas mal intencionadas) que venham a consultar os autos 

(caso o acesso aos autos não tenha restrições) somente reverberará ainda mais a fantasiosa 

narrativa do Réu (em que se imputa diversos crimes ao Autor), o que violará a intimidade do 

autor. Até porque um dos pleitos é justamente retirar o vídeo de todos os canais de divulgação.  

 

85. Frise-se: Não se trata de matéria jornalística na qual foram 

reproduzidos fatos extraídos de algum processo judicial ou ainda qualquer procedimento 

investigativo (o que determinaria a prevalência do interesse público ao interesse privado). Trata-

se, em verdade, de ilações do segundo Réu, sem qualquer liame como o mundo real (a não ser a 

elucubrações de uma pessoa que tenciona manchar a honra do Autor). 

 

86. Não se pode permitir a propagação desta narrativa, seja pela 

procedência do pleito de obrigação de fazer e não fazer, seja pela restrição de acesso de terceiros 

não interessados aos autos, sob pena de perpetuá-la no tempo, maculando a honra do Autor. 

 

87. O TJ-PR já decidiu: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE 

TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO 

AO DIREITO A PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE – PONDERAÇÃO ENTRE O 
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DIREITO À INFORMAÇÃO E O DIREITO À INTIMIDADE – POSSIBILIDADE DE 

SIGILO EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 

(TJPR - 8ª C.Cível - 0002336-58.2020.8.16.0000 - Umuarama -  Rel.: Juiz 

Alexandre Barbosa Fabiani -  J. 01.06.2020) 

 

88. Nesse particular, manifesta a necessidade em promover o sigilo 

desses autos, restringindo o acesso aos advogados e às partes.   

 

V. DOS PEDIDOS  

 

89. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, requer o Autor: 

 

a. A citação dos Réus, via correio, nos endereços antes indicados 

para que, querendo, apresentem contestação, sob pena de 

revelia; 

 

b. Seja concedida a tutela de urgência, a fim de determinar a 

retirada do vídeo “PT QUER DERRUBAR ANDRÉ MENDONÇA?”, 

ofensivo à honra e à imagem do Autor, no prazo de 48 horas, pela 

empresa Ré, de todos os canais de divulgação disponibilizados, 

sob pena de incidência de multa cominatória, nos termos dos 

artigos 297, 536, 537 e 817 todos do CPC;  (b.1) caso haja 

descumprimento da ordem, sem prejuízo da aplicação da multa 

fixada, em razão de providência que determinaria o resultado 

prático equivalente, seja determinada a retirada do ar do vídeo 

em comento de todos os canais envolvidos, dentre eles, mas não 

se limitando ao You Tube, Facebook, Instagram, Soundcloud e 

etc, nos termos do art. 536 e 817, ambos CPC, com a expedição 

dos respectivos ofícios. 

 

c. Seja a presente ação julgada totalmente procedente de modo a 

confirmar a tutela antecipada e condenar os Réus ao pagamento 

da indenização em razão de danos morais suportados, no valor 
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de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros de mora da 

publicação (29/06/2020) e correção monetária do arbitramento; 

 

d. Sejam os Réus condenados a pagar as custas processuais e 

honorários advocatícios; 

 

e. Em respeito ao artigo 319, VII informa o Autor não que tem 

interesse na realização de audiência de conciliação; 

 

f. Protesta desde já pela produção de todas as provas em direito 

admitidas, em especial a prova documental; 

 

g. Seja determinada a restrição para acesso aos autos, limitando-o 

às partes e aos seus patronos nos termos do art. 189, §1º CPC. 

 

h. Sejam enfrentados os temas acima mencionados no tópico III da 

inicial sob pena de violação expressa ao art. 489, §1º CPC. 

 

Requer que todos os atos processuais sejam realizados, 

exclusivamente, em nome do advogado LUIS FELIPE CUNHA (OAB/PR 52.308), com escritório na 

Avenida Cândido de Abreu, nº 70, sala 63, Curitiba/PR. 

 

Dá-se a causa, para fins de distribuição, o valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais). 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Curitiba, 14 de setembro de 2020. 

 

LUIS FELIPE CUNHA 
OAB/PR 52.308 


