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DECISÃO
Processo Digital nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Requerido:

1001626-37.2020.8.26.0228
Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral
"Thelminha", registrado civilmente como Thelma Regina Maria dos Santos
Assis
“EDUARDO BOLSONARO”, registrado civilmente como Eduardo Nantes
Bolsonaro e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro

Vistos.
Indefiro o pedido de decretação de segredo de justiça, na medida em que ausentes
os requisitos legais para tanto, sendo que o fato de as partes serem pessoas públicas conhecidas não
confere, por si só, esse direito.
Trata-se de pedido de tutela antecedente para retirada de postagens de redes sociais
inquinadas de ofensivas pela parte autora, produzidas pelo réu Eduardo Nantes Bolsonaro.
Observo, de início, que a regra esculpida na Constituição Federal Brasileira é de
garantir a livre manifestação do pensamento, de ideias e de opiniões, sendo que esse livre exercício
da manifestação pública e privada dos pensamentos e opiniões é algo inerente ao próprio Estado
Democrático de Direito.
Por outro lado, não se pode admitir que ao utilizar essa prerrogativa qualquer
cidadão o faça para ofender e denegrir a imagem alheia.
No presente caso, observo que a reclamação da parte autora recai sobre as críticas
que lhe foram endereçadas em razão de um vídeo institucional em que pede isolamento social aos
cidadãos paulistanos, mas é acusada de descumpri-lo, pois está em uma ilha com outros amigos
para as festividades de final de ano.
Os fatos trazidos como ofensivos não são falsos, conforme relatos da própria
autora que confirmou que está em uma ilha em companhia de outros 8 amigos. O valor recebido
pela propaganda institucional também não foi especificamente infirmado pela requerente.
Dessa forma, os fatos debatidos são verdadeiros.
A conclusão do réu Eduardo Bolsonaro de que essa atitude é hipócrita por não
cumprir o pregado isolamento social é opinião pessoal do requerido e não reflete a mesma opinião
da autora, que entende que está em local aberto isolado, com poucas pessoas conhecidas,
cumprindo as regras sanitárias vigentes em razão da pandemia em curso.
Ao meu ver, o fato de o réu externar essa opinião contrária ao pensamento da
autora não é, por si só, passível de controle pelo Poder Judiciário, na medida em que não se pode
afastar o direito de manifestação da opinião, ainda que contrária a da requerente.
Ambas as partes envolvidas no litígio são públicas e estão sujeitas a críticas
positivas e negativas em suas atividades profissionais, podendo também exercer o direito de
defender as suas opiniões, que foi exatamente a atitude da autora, eis que sugeriu ao réus que se
preocupasse com outros problemas da nação e não com as férias da requerente.
Enfim, a despeito da deselegância no trato, não observo ofensa à honra e à imagem
da autora a justificar a intervenção do Judiciário para proibir a manifestação da crítica e do
pensamento do réu, sendo que o mesmo direito está sendo garantido à autora, eis que também
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respondeu de forma dura às críticas que lhe foram feitas.
INDEFIRO, portanto, o pedido de tutela antecedente.
Distribua-se ao juízo competente para a causa.
Intime-se.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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