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Nº 0024.20.512204-7
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 33ª VARA CÍVEL 
5122047-78.2020.8.13.0024 COMARCA DE BELO HORIZONTE
AUTOR (ES): ANDREA CANGUSSU ANDRE 
RÉU (S): RICARDO OSCAR VILETE CHUDO E

OUTROS
JUIZ PROLATOR PEDRO CAMARA RAPOSO-LOPES

DECISÃO

Cuida-se  de  demanda  sob  procedimento  comum  que

ANDRÉA  CANGUSSÚ  ANDRÉ moveu  em  face  de  RICARDO

OSCAR  VILETE  CHUDO,  “LÊDA  PATRIOTA”,  FACEBOOK

SERVIÇOS  ON  LINE  DO  BRASIL  LTDA.,  GOOGLE  BRASIL

INTERNET LTDA. e  TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO

LTDA. e no bojo da qual requereu lhe fosse concedida tutela  de

urgência  que  determinasse  aos  corréus  FACEBOOK SERVIÇOS

ON LINE DO BRASIL LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

e  TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA. a imediata

retirada dos conteúdos constantes nas URL que indicou, bem assim

fornecessem  dados  que  permitam  a  identificação  dos  demais

demandados.

Como causa de pedir, aduziu que o réu  RICARDO OSCAR

VILETE CHUDO e “LÊDA PATRIOTA” vem veiculando, nas redes

sociais  mantidas pelas demandadas  FACEBOOK SERVIÇOS ON

LINE DO BRASIL LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e

TWITTER  BRASIL  REDE  DE  INFORMAÇÃO  LTDA.,  notícias

fantasiosas em que a autora, que é militante política e defensora

dos direitos das mulheres, é acusada de promover o agenciamento

de  pessoas  para  a  prática  da  prostituição  em  que  estariam

envolvidos ministros do Supremo Tribunal Federal e outras pessoas

públicas, conforme teria sido dito pelo conhecido médium “João de

Deus”,  acusado  de  cometimento  de  crimes  contra  a  dignidade
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sexual contra dezenas de mulheres e que se encontra atualmente

preso.

Narrou que as falsas notícias foram propagadas pelos corréus

pessoas  naturais  em  virtude  da  atuação  político-partidária  da

demandante,  de viés progressista,  visando a disseminar “discurso

de ódio”.

DECIDO.

A  concessão  da  tutela  de  urgência  fica  a  depender  da

presença simultânea de seus pressupostos insculpidos na norma do

artigo 300 do Código de Processo Civil, e que correspondem aos

tradicionais ‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’.

Quanto  ao  primeiro  deles,  consistente  na  probabilidade  do

direito  invocado,  insta  salientar  que,  se  por  um  lado  a  “pós-

modernidade” propiciou inúmeros benefícios,  sobretudo no campo

das novas tecnologias, por outro lado não é incorreto afirmar que o

fenômeno da popularização e capilarização das redes sociais, tão

importantes na conexão entre sujeitos e na proliferação das ideias,

trouxe consigo um novo repto que é o da sua potencial utilização em

desserviço da boa informação que, como emanação da liberdade de

expressão, é um dos apanágios do Estado Democrático de Direito.

Vai daí que a manipulação da informação, mormente na sua

mais nefanda modalidade que é aquela voltada para abalar a boa

reputação de indivíduos, constitui  verdadeiro anátema porque põe

em descrédito não só a vítima a que é dirigida, mas também todos

os  players que  se  dedicam  de  maneira  ética  e  profissional  à

divulgação de fatos e ideias, que passam a ser vistos com suspeita

pelo público em geral, pois, como afirmou o escritor inglês Charles

Colton  no  seu  clássico  “Lacon”  [editora  Sagwan  Press,  2015],
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infelizmente ainda sem tradução para o vernáculo, “a má informação

é mais desesperadora que a não-informação”.

A  demandante,  ao  que  tudo  indica,  por  sua  atuação  na

defesa dos interesses das mulheres e por sua militância política [é

ela  Secretaria  de  Mulheres  do  Partido  dos  Trabalhadores],  vem

sendo  vítima  dessas  fabulações  absolutamente  divorciadas  de

quaisquer  elementos  que  lhes  sirva  de  supedâneo  fático,  pela

simples  circunstância,  parece-me,  de  sua posição à esquerda  na

polarização que grassa nesta quadra histórica.

O  enredo  criado  dessa  feita  envolve  conhecido  médium

acusado de inúmeros crimes contra a dignidade sexual e pessoas

de notória reputação nacional, notadamente ministros da nossa mais

alta corte de justiça e também jornalistas de nomeada.

Tais  invectivas  exalam  forte  odor  de  absoluta  intolerância

para o debate plural  e saudável de ideias que deve vicejar numa

democracia  que  se  pretenda  sólida,  desbordando  dos  limites  de

liberdade de expressão.

Peço vênia para transcrever o que disse o eminente Ministro

Luís  Roberto  Barroso,  por  ocasião  da  abertura  do  1º  Congresso

Internacional de Direito Partidário [apud Folha de São Paulo, edição

de 24/7/2020], verbatim:

A democracia tem lugar para conservadores, liberais e
progressistas.  Só não tem lugar para a  intolerância,  a
violência  e  a  tentativa  de  destruir  das  instituições.
Quando isso acontece,  as instituições de bens têm de
agir. Repito, não são pessoas de bem. São bandidos.

Nessa porfiada luta que vêm travando as instituições contra o

que se convencionou chamar de  Fake News, relevantíssimo papel

cabe  aos  provedores  de  aplicação  de  internet na  vigília  das

informações  propaladas,  de  modo  a  minimizar  o  risco  de  que
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aleivosias infundadas venham a ganhar avultada notoriedade.  Eis a

ratio das normas dos artigos 18 a 21 da Lei nº 12.965, de 2014.

O perigo ao resultado útil do processo é evidente, na exata

medida  da  constante  exposição  e  periclitação  à  boa  fama  da

demandante.

Também  merece  guarida  a  pretensão  da  autora  de  ver

desvelados os dados pessoais que permitam a correta identificação

de  seus  usuários  RICARDO  OSCAR  VILETE  CHUDO e  “LÊDA

PATRIOTA”, notadamente dados cadastrais, registros de acesso, IP

e  localização,  sem  prejuízo  de  outros  que  tenha  consigo

armazenados.

Nessa  ordem  de  considerações,  DEFIRO a  liminar

ambicionada  para  determinar  que  as  corrés  responsáveis  pelas

redes  sociais  indicadas  na  petição  inicial,  no  prazo  de  48  horas

tornem indisponíveis  os  conteúdos  a  que  se  referem as  URL ali

indicadas,  bem  como  para  que,  no  prazo  de  10  dias,  informem

dados pessoais referentes aos demandados,  de forma que se os

possa identificar.

Com  as  informações,  citem-se  para  que  apresentem

resposta, no prazo legal.

P.I.C.

Em 22 de setembro de 2020

PEDRO CAMARA RAPOSO-LOPES

Juiz de Direito
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