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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
6ª Vara Cível da Comarca de Natal

, Rua Dr. Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

Processo:  0818872-98.2021.8.20.5001

AUTOR: SINDICATO DE GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

RÉU: ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, CARLOS ALBERTO DE MELLO

                                                       DECISÃO   

           

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA promovida pelo Sindicato dos Guardas Municipais do Rio
Grande do Norte, aforada com a finalidade de obter provimento jurisdicional de natureza antecipatória em
desfavor de Roberto Jefferson Monteiro Francisco e Carlos Alberto de Mello, sob o fundamento de
ameaça e possível lesão ao direito à integridade moral e física, consistente na veiculação de vídeos em
redes sociais que incitam atos de violência e discursos de ódio contra os Guardas Civis Municipais.

Assim, busca o requerente que seja determinado, liminarmente e inaudita altera pars, que os
requeridos sejam impedidos de atacar publicamente e ameaçar a integridade física ou moral dos Guardas
Municipais, em quaisquer plataformas digitais ou não, entrevistas etc., faladas ou escritas, sob pena de
multa de, no mínimo, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por cada descumprimento.

Era o que merecia registro, em relatório sucinto. Decido.

De início, acerca da legitimidade ativa ad causam, cumpre anotar que, mediante entendimento
predominante do Supremo Tribunal Federal, é reconhecida a legitimidade do sindicato, enquanto
substituto processual, para propor ação civil pública, com base no art. 8º, inciso III da Constituição
Federal, à vista de que a ação é ajuizada em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que
o sindicato representa, consoante se verifica em decisão sobre Recurso extraordinário com agravo - ARE
1276185 / PR – PARANÁ -, cujo relator foi o Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 13 de agosto
de 2020 e publicada em 21 de agosto de 2020.

Na hipótese vertente, uma vez que se trata de pleito que envolve uma coletividade, in casu o
conjunto dos guardas civis, em especial os vinculados aos Municípios do Rio Grande do Norte, que
reclamam pelo direito à preservação de sua integridade física, em virtude de postagens realizada pelos
réus, configura-se a origem comum do direito, de modo a legitimar a atuação do sindicato, ora autor, na
defesa de interesses individuais indisponíveis e homogêneos.
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Assim sendo, com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública,
aplica-se o artigo 18 da Lei 7.347/85, com a isenção das custas. Nesse sentido, há entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES
PÚBLICOS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. ISENÇÃO DE
CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. 1. É cabível o ajuizamento de
ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a
consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor
a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que
representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública,
plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas. 2. Embargos de
divergência não providos. (STJ - EREsp 1.322.166 – PR (2014/0296144-0), Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, DJe 23/3/2015)

Esclarecidos tais pontos, passo a análise do pedido satisfativo in limine.

A análise dos pressupostos destinados à concessão da espécie de provimento de urgência
requerido, isto é, da tutela antecipada, toma em conta a alegada presença de uma pretensão de direito
material que evidencie a probabilidade do direito material invocado, além da existência de circunstâncias
fáticas que tragam à cognição judicial o induvidoso risco do perecimento desse mesmo direito em face da
demora à prestação jurisdicional definitiva e de mérito.

A esse talante, exige-se prova inequívoca quanto à verossimilhança das alegações prefaciais, de
tal modo que o convencimento do Juízo não se situe na mera superficialidade das afirmações lançadas ao
processo, mas possa emergir, sobretudo, do exame sumário do seu conteúdo, produzido initio litis.

Nesta perspectiva, percebo que cabe a concessão da liminar, apenas em parte.

Pois bem, da análise dos autos extrai-se que o requerido Roberto Jefferson, através de vídeo
postado em sua conta na rede social Twitter no presente ano, lançou o que denominou de “kit
anti-satanás”, sendo este um fato notório, no qual incentiva os religiosos cristãos a agredirem e
expulsarem quem tentasse fechar os   templos em cumprimento aos decretos publicados para conter o
avanço da Covid-19.

Na live ocorrida em 26 de março de 2020, na qual o réu Carlos Alberto Mello entrevistou, em seu
instagram, o requerido Roberto Jefferson, ao ser instado a falar   sobre as desavenças com a guarda
municipal de algumas cidades, o entrevistado narra fatos imputando aos servidores condutas abusivas no
exercício da atividade.

Embora conste da inicial a “transcrição” de comentários do entrevistado que incitaram fortemente
à violência, sugerindo, inclusive, que houvesse a morte dos guardas municipais, bem como a perseguição
e cometimento de lesões graves aos seus familiares, não foi possível aferir dos vídeos acostados a
veracidade de tais informações. O vídeo da live não foi acostado na sua integralidade.

Há de se ressaltar que tanto a live realizada no instagram pelos dois réus, quanto o vídeo
veiculado pelo Twitter já não se encontram mais nas respectivas plataformas; no segundo caso o vídeo foi
retirado do ar pelo próprio Twitter, após inúmeras denúncias de usuários.

Estes são os fatos extraídos da peça vestibular e dos documentos que a acompanham.
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Versando o pedido do demandante acerca do impedimento de novas publicações no mesmo
sentido, envolve o exame dos princípios constitucionais da liberdade religiosa e da liberdade de expressão
dos réus.  

O direito à liberdade religiosa abrange a liberdade de crença, como sua dimensão interna, e a
liberdade de culto, como sua dimensão externa, considerando, para tanto, que o Brasil é um Estado laico.
A liberdade de crença, por sua vez, possui duplo aspecto: o aspecto positivo, que se traduz no direito de
escolher a própria religião, e o aspecto negativo, que é o direito de não seguir religião alguma.

A liberdade religiosa, em sua dimensão externa, de professar a religião em cultos pode ser
temporariamente restringida para assegurar as garantias à vida e à saúde, não havendo, nessa
configuração, violação do direito, muito menos se considera inconstitucional a sua restrição. Esse foi o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 881-MC/DF, que teve como relator o
Ministro Gilmar Mendes, julgando improcedente a referida ação em 08 de abril de 2021, em síntese, sob
fundamento que, diante deste cenário pandêmico, deve-se ter como objetivo maior a preservação da vida
humana consolidada no direito à vida - considerado o direito fundamental dos direitos fundamentais -, e
um dos seus aspectos de proteção é justamente o direito de subsistir, que, por sua vez, impõe como dever
do Estado preservar pela saúde e pela vida das pessoas.

Em razão da pandemia do corona vírus, o Supremo Tribunal Federal, em ADI 6343, de relatoria
do Ministro Marco Aurélio, decidiu que Estados e Municípios, no âmbito de suas competências e em seu
território, podem adotar, respectivamente, medidas de restrição à locomoção intermunicipal e local
durante o estado de emergência decorrente do período pandêmico, sem a necessidade de autorização do
Ministério da Saúde para a decretação de isolamento, quarentena e outras providências. Tomando como
base esse posicionamento, assim como as ADIs 6586 e 6587, de relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski, e do ARE 1267879, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, na ADPF 881-MC/DF, mais
uma vez, houve a ponderação de interesses e de posições subjetivas em função das restrições impostas à
frente da excepcional situação de emergência da saúde pública vivida atualmente, considerando, portanto,
que a proteção à saúde autoriza o Estado a limitar atividades religiosas presenciais.

No que diz respeito ao exercício do direito de expressão e livre pensamento, não há dúvida que
representa fundamento essencial da sociedade democrática.

Há de se evidenciar, entretanto, que a liberdade de expressão deve ser ponderada a partir de
outros princípios de igual valor (dignidade da pessoa humana, proteção à vida e integridade física), a
partir dos quais se objetiva que o Estado continue a zelar pela dignidade e integridade do povo,
obstaculizando, por sua vez, a propagação irrestrita de discurso de ódio, dotado de conteúdo que
evidencie apologia ao crime e incentivo à prática de atos violentos. À vista disso, inclusive, atos como o
narrado nos autos podem ser, em tese, classificadas como crimes, previstos tanto no Código Penal, quanto
na Lei de Segurança Nacional de n° 7.170/83.

Certamente torna-se incabível relevar atos antidemocráticos, que falsamente são justificados
como pleno exercício do direito de liberdade de manifestação do pensamento. Percebe-se que este é o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, no HC 109676, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Primeira
Turma, julgado em 11/06/2013, DJe-158, publicação em 14-08-2013), conforme segue trecho de ementa:

 

  2. O legislador ordinário atentou para a necessidade de assegurar a prevalência dos
princípios da igualdade, da inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas para,
considerados os limites da liberdade de expressão, coibir qualquer manifestação
preconceituosa e discriminatória que atinja valores da sociedade brasileira, como o da
harmonia inter-racial, com repúdio ao discurso de ódio.

À vista disso, as provas constantes nos autos são suficientes para demonstrar que as postagens
publicadas pelo primeiro requerido incitam publicamente a prática de atos de violência contra os guardas
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municipais e outros servidores que, no exercício de sua atividade, executam as determinações dos
decretos que limitam a atividade de culto em igrejas. Necessário, assim,  podar a ação de tal réu para que
se abstenha de veicular, novamente, quaisquer, publicações que incentivem a prática de atos contra a
integridade física e moral dos servidores públicos em questão.

Já no que se refere ao segundo réu, a prova não foi hábil em comprovar a conduta ilícita apontada
eis que, como dito, a transcrição não foi espelhada no vídeo acostado, não sendo possível, nesta fase de
cognição sumária, atestar minimamente a sua ocorrência ou que a pessoa de Carlos tenha, de alguma
forma, caminhado no mesmo sentido do discurso do Sr. Roberto Jefferson.

Registre-se que a interpretação que reconhece verossimilhança e probabilidade nas alegações
autorais, a ponto de concluir, pelo menos em parte, ainda que pelo signo da provisoriedade, próprio das
tutelas de urgência, que a ameaça ao direito à integridade física e moral existe e precisa ser combatido,
não se dá em razão de um entendimento insuscetível de reflexão futura. Contudo, a conduta anterior do
primeiro requerido põe à evidência que o impedimento de nova publicação no mesmo sentido das demais,
enseja o acolhimento do pedido de urgência.

No que concerne ao perigo de dano, entendo igualmente presente, tendo em vista que as
publicações realizadas pelo primeiro requerido são capazes de oferecer riscos à integridade física dos
guardas municipais, tanto pelo seu conteúdo, quanto pelo seu alcance, uma vez que houve o estímulo a
prática de atos graves de violência contra os agentes de segurança quando estiverem desempenhando suas
funções.

Por todo o exposto, defiro o pleito de isenção de custas e, uma vez presentes os pressupostos
específicos para a concessão da tutela antecipada de urgência e coletiva, defiro, em parte, o pedido liminar
formulado pelo autor. Em consequência, imponho ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco que se
abstenha de publicar, em qualquer meio de comunicação, plataforma digital ou não, seja através de
entrevista ou de postagens, conteúdo violento direcionado aos substituídos, sob a forma de incentivo à
prática de atos contra a integridade física e moral dos mesmos.

Em caso de descumprimento da determinação, fixo multa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais) por cada ato.

Intime-se a parte ré para ciência e cumprimento da presente decisão, sob pena da incidência da
multa diária já arbitrada.

Diante da pandemia de corona vírus e suspensão de audiências conciliatórias pelo Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Norte, deixo de aprazar audiência de conciliação.

Em sequência, seguir-se-á a citação para o exercício do regular direito de defesa no prazo de 15
dias e, em continuidade, a realização dos demais atos do processo, conforme artigo 231, I, do CPC.

A citação será feita preferencialmente por carta com aviso de recebimento, devendo a secretaria
observar os requisitos expressos no art. 238 e ss. do novo Código de Processo Civil.

Apresentada(s) defesa(s) e havendo alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito autoral, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 dias, dada a previsão do art.
350 do CPC.

Não apresentada(s) defesa(s) ou decorrido o prazo concedido para réplica, tragam-me os autos
conclusos.

P.I. Cumpra-se.
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NATAL  /RN, 19 de abril de 2021.

ÉRIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO

Juíza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)

MLS

Num. 67751041 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO - 20/04/2021 09:18:22
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042009182224700000064783629
Número do documento: 21042009182224700000064783629


	Cabeçalho
	Índice
	Decisão | NUM: 67751041 | 19/04/2021 09:14

