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Processo n.º 0800043-94.2020.8.10.0050 
Requerente: FREDERICO DE ABREU SILVA CAMPOS 
Requerido(a): JOSE DE RIBAMAR DA CRUZ NETO  

 
 
 
 
 
 
 

SENTENÇA 
 
 
 

Dispensa de relatório com base no art. 38 da Lei 9.099/95, ressaltando-se que,

embora devidamente citada, a ré não compareceu à audiência de conciliação, instrução e

julgamento, realizada em 21/08/2020. Ouviu-se a autora. Ao final, os autos ficaram conclusos

para sentença.
 

Passo a decidir.
 

De acordo com o art. 20 da Lei nº. 9.099/95:  
 

 
 
 

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação
ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o
contrário resultar da convicção do Juiz.
 

 
 

O convencimento do Juiz não se forma e nem poderia formar pela ausência da

demandada no processo ou por não ter oferecido defesa. O que convence o magistrado são as

provas trazidas pelas partes, devidamente harmonizadas com os fatos e fundamentos jurídicos

ensejadores do pedido imediato contido na peça inaugural. A revelia serve apenas como um

elemento integrante deste complexo comprobatório.
 

Em suma, requer a parte autora a reparação civil do réu por entender que teve
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maculada sua honra e dignidade ao ter sido publicada uma matéria no blog do demandado no

qual relata “que teria recebido a informação de que o Senador Weverton Rocha estaria

analisando apoiar outra candidata de nome Paula, em vez do autor intitulado na matéria de ‘Fred

do Bandeco’.”, bem como publicado uma foto no qual o autor estaria distribuindo bandecos com o

objetivo de angariar votos da população local. Em razão destes fatos, pleiteia o autor a retratação

do demandada, a retirada do blog do demandada da matéria, bem como a responsabilização do

réu pelos danos morais sofridos pelo autor.
 

Não obstante os fatos narrados, entendo que os fatos trazidos pelo autor com a

inicial não configuram ilícito e desaguam no exercício da liberdade de expressão do demandado,

de modo que quando o autor míngua a fim de se candidatar a qualquer cargo elegível irá,

diuturnamente, conviver com opiniões políticas de diversas outras pessoas, não podendo desejar

que o Poder Judiciário repare individualmente qualquer opinião contrária ao do autor.
 

Como destacado na decisão que indeferiu a antecipação de tutela, agentes públicos

costumeiramente criticam e também são criticados, em especial pelos adversários políticos, e

isso faz parte da sadia convivência democrática, em um País que respeita a livre manifestação do

pensamento, sob qualquer de suas formas. Nesse sentido, se mostra a jurisprudência:
 

 
 

Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA “BALANÇO
GERAL”. COMENTÁRIOS CRÍTICOS SOBRE A POSTURA DE
DEPUTADO ESTADUAL. ALEGADA OFENSA À HONRA. EXERCÍCIO DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
DESCABIMENTO. O exercício da liberdade de expressão não é absoluto,
sendo inadmissíveis as manifestações abusivas que violem a honra das
pessoas. Um veículo de comunicação, ao manifestar opiniões, deve ter o
cuidado de não atingir direitos de personalidade. Caso em que o
apresentador do Programa de TV "Balanço Geral", ao comentar a conduta
de deputado estadual que se recusou a conceder entrevista a um repórter,
limitou-se a criticar a postura da figura pública cuja privacidade é relativizada
devido à atividade de interesse público desempenhada. I l íci to
descaracterizado. Indenização de danos morais descabida. APELAÇÃO
DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70072192354, Décima Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em:
16-02-2017)  
   
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXERCÍCIO DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há dever de indenizar quando as
declarações não forem suficientemente graves para configurar o abuso de
direito e a violação ao direito da personalidade. 2. Recurso desprovido. (TJ-
RR – AC: 0010117068899, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, Data de
Publicação: DJe19/12/2013)  
   
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. COMENTÁRIOS NO FACEBOOK,
CRÍTICAS AO GOVERNO MUNICIPAL. ALEGADA OFENSA À HONRA DE
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PREFEITO DA CIDADE. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. Figuras públicas
têm a privacidade relativizada devido à atividade de interesse público que
desempenham. Caso em que a requerida fez duras críticas ao governo
municipal, incluindo dentre seus alvos o prefeito da cidade de Bagé.
Manifestações publicadas no Facebook que não extrapolaram o exercício da
liberdade de expressão. Ilícito descaracterizado. Indenização de danos
morais descabida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº
70072820913, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 27-04-2017).  

 

Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos do autor.

Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada, nos termos da lei.

Sem custas e honorários advocatícios, com espeque no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
 

Sentença publicada e registrada eletronicamente. 

Paço do Lumiar/MA, 27 de agosto de 2020. 
 
 
  
 

Juíza Lewman de Moura Silva
 

Titular do Juizado Especial Cível e Criminal
 

Termo Judiciário de Paço do Lumiar
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