
23/02/2018

Número: 0704060-73.2018.8.07.0001 
 

Classe: PROCEDIMENTO COMUM 

Órgão julgador: 14ª Vara Cível de Brasília 

Última distribuição : 23/02/2018 

Valor da causa: R$ 20.000,00 

Assuntos: Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer 
Segredo de justiça? NÃO 

Justiça gratuita? NÃO 

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes

Procurador/Terceiro vinculado RODRIGO SOBRAL ROLLEMBERG (AUTOR)

RODRIGO SOBRAL ROLLEMBERG (AUTOR) GABRIELA ROLLEMBERG DE ALENCAR (ADVOGADO)

RAFAEL SASSE LOBATO (ADVOGADO)

PEDRO IVO GONCALVES ROLLEMBERG (ADVOGADO)

SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL

(RÉU)

SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL

(RÉU)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

13843
462

23/02/2018 20:33 Decisão Decisão



 

Número do processo: 0704060-73.2018.8.07.0001

Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM (7)

AUTOR: RODRIGO SOBRAL ROLLEMBERG

RÉU: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO:

De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de 
improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de
mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato.
    No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno,     
especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a
conveniência da realização dessa audiência.

Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução
integral do mérito, incluída a atividade satisfativa".

A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a 
flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de
adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou
modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais
ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°).

Nesse diapasão, friso que a designação indiscriminada de audiências, sem a verificação da possibilidade 
de efetiva composição, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no
Poder Judiciário, acarretará na designação de audiências para vários meses depois da distribuição do feito,
causando prejuízos evidentes às partes.

Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139,
V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de
conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se
vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único).

Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso 
dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide.

 

DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA:
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Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual o
autor RODRIGO SOBRAL ROLLEMBERG, Governador do Distrito Federal, requereu,
essencialmente, seja o SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL –
SINPRO/DF compelido a: 1) suspender toda a veiculação da Campanha intitulada “E a gora,
Rodrigo?”, reputada ofensiva ao requerente, quer seja no próprio site do Sindicato réu ou outros
sites, nas redes sociais e em conteúdos transmitidos pela TV; 2) bem como a suspender a veiculação
da cartilha “Atividades Pedagógicas da Campanha E agora Rodrigo”, por qualquer meio; e 3)
abster-se de orientar os sindicalizados a promover doutrinação política dos alunos com a utilização
da referida cartilha.

Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela
provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

 As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas,
que rompeu com  o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena.  São provisórias
porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no
provimento definitivo.

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do
direito e perigo de dano ou risco ao resultado  útil do processo.

Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados
em elementos de prova idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos
narrados.

Observo que o Sindicato dos Professores do DF apresenta em seu site uma campanha contra atos do
Governador do Distrito Federal, com críticas variadas.

A atitude de um sindicato ou associação de contrapor-se ao Governo ou às políticas públicas por ele
adotadas, por não  concordar com o ritmo da gestão administrativa ou com decisões tomadas, por si só,
não se caracteriza como ilícita. Nesse diapasão, enquanto a campanha sindical estiver adstrita a esse
aspecto, mesmo que por meio eletrônico e com uso das mídias sociais, em princípio, não haverá afronta
aos direitos de personalidade do autor.

No entanto, conforme documentação apresentada com a inicial e que se confirma por simples acesso ao
 passou o sindicato réu a expandir e a divulgar a campanha no meio acadêmico,próprio site da entidade,

entre os estudantes, por meio de uma cartilha a ser seguida pelos professores da rede pública de ensino,
direcionada aos alunos respectivos.

Na inicial, sustenta a parte autora:

 

Apresenta-se, na referida cartilha, o que é mais grave: um PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO da
campanha: “E agora, Rodrigo?”, com 14 itens que devem ser obedecidos pelos professores da rede
pública de ensino do DF de forma a incentivar a ofensa à honra e principalmente a imagem do requerente,
nos seguintes termos:

1)! Ouvir, VÁRIAS VEZES, a música (principalmente, crianças que ainda não sabem ler); as outras já
estarão com a letra em mãos para cantar e acompanhar;
2)! Explorar o ritmo (samba);
3)! Explorar o personagem principal da música. Quem é? Levar uma breve biografia
e o que tem feito por Brasília.
4)! Levar fotos (há crianças que nunca o viram).
5)! Explicar que é uma paródia e apresentar o poema original.
6)! Exibir o vídeo do poema original.
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7)! Exibir o vídeo da paródia do poema.
8)! Levar para a sala de aula folders para serem trabalhados.
9)! Pedir aos estudantes com mais idade que façam outras paródias com o mesmo
tema.
10)!Transformar a música em um cordel.
11)! Produzir uma notícia sobre a música.
12)! Produzir uma lista de melhorias na sua escola.
13)! Organizar uma exposição dos trabalhos para a comunidade.
14)! a) Usar o texto a seguir
b) Criar novos poemas.
c) Fazer a interpretação de texto.
SAI, RODRIGO!!!
Ouça bem/ meu camarada,
O que agora vou dizer,
Lá pras bandas de Brasília
O que está a suceder.
É um tal de Seu Rodrigo
Que não sabe o que fazer
Ocupando um grande cargo
Que nem sei bem pra que.
Depois que o tal assumiu
A coisa lá ficou feia,
A saúde e a educação
Estão levando uma peia.

Brasília anda sem rumo
Por causa desse Rodrigo,
Tem gente por todo lado
Lutando por um abrigo.
O povo tá que protesta!!
Mas num há jeito não.
Brasília só vai melhorar
Com a saída do cidadão!

A cartilha das atividades pedagógicas da CAMPANHA DIFATAMÓRIA contra a figura do Governador
do DF ainda continua com a apresentação de diversos modelos de questões a serem aplicadas em testes,
provas, deveres de casa e atividades escolares aos alunos da rede pública.
            Todos estes questionamentos elaborados pelo sindicato requerido certamente foram/serão
distribuídos aos estudantes, sendo que as minutas das tarefas escolares possuem indagações que
direcionam as respostas a serem apresentadas, tendo um conteúdo difamatório, de repulsa e ódio contra o
requerente.
            Ou seja, há um nítido desvirtuamento da finalidade do Sindicato, e da própria função dos
professores, que deveria ser educar e estimular o pensamento crítico, e não impor “goela a baixo” a
ideologia política dos dirigentes sindicais.
            O requerido determina que sejam aplicadas atividades educacionais aos alunos, muitos deles ainda
em alfabetização, para incutir uma ideia de repúdio ao ora Requerente, o que não se pode admitir. É
evidente, portanto, o uso de material pedagógico com o único fim de difamar Rodrigo Rollemberg.

 

Como assinalado, no site do SINPRO-DF é possível constatar a efetiva criação da cartilha de atividades
supostamente pedagógicas, com orientações textuais e claras,  para que as crianças – mesmo as pequenas
e não alfabetizadas - sejam levadas a conhecer as paródias;  a cantarem a música da Campanha;  a
conhecerem os  e o vídeo da Campanha;  além da “biografia do Governador”, com visualização defolders
foto para que o reconhecessem visualmente.
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Nesse aspecto, quanto à cartilha e especialmente a sua divulgação na escola, entre os alunos, reputo
manifestamente abusiva e ilícita a conduta da parte ré, eis que há flagrante excesso e total
desvirtuamento da função dos professores em sala de aula, ao abandonarem seus conteúdos
didáticos, essencialmente de ensino e desenvolvimento educacional das crianças e jovens, a fim de
veicularem aquilo que o sindicato deseja,  por ser injustificável a utilização de espaços públicos de
ensino para divulgação de uma plataforma unilateral de contrariedade de entidade de classe, de uma visão
polarizada sobre a Administração Pública e rumos da política local.

 Ao contrário de tudo isso, o ambiente escolar sadio deve ser promotor de debate, de incentivo à
pesquisa e à busca do conhecimento, da autonomia e  independência, com o objetivo de formarda
cidadãos conscientes, pessoas capazes de valorar realidades e, a partir delas, estabelecer suas
convicções de ordem pessoal. E o papel do professor é mostrar-lhes as possibilidades, caminhos ou
visões diferentes, e não agir como pretendido pelo Sindicato réu.

A propósito, a Constituição Federal, no seu artigo 206 adverte que: o ensino no País será ministrado com
base nos princípios, dentre os quais, o da “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o

 (inciso II) e do pensamento, a arte e o saber” “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas”
(inciso III).

Certamente, não é possível compreender livre um professor que obedece a uma diretriz sindical desse
patamar e tampouco o é um estudante exposto ao material da campanha de cunho unilateral, sobretudo
quando incentivado a reproduzir o mesmo conteúdo em tarefas direcionadas, particularmente quando se

, , como claramente exposto no materialdirigem a crianças de tenra idade que nem mesmo sabem ler
do Sindicato.

É o que se percebe notadamente destas instruções:

 

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DA CAMPANHA: E AGORA, RODRIGO?

1) Ouvir, várias vezes, a música (principalmente, crianças que

ainda não sabem ler); as outras já estarão com a letra em mãos

para cantar e acompanhar.

            ...

7) Exibir o vídeo da paródia do poema.

8) Levar para a sala de aula folders para serem trabalhados.

9)  paródias com o mesmo tema.Pedir aos estudantes com mais idade que façam outras

            ....

14) a) Usar o texto a seguir.

b) Criar novos poemas.

c) Fazer a interpretação do texto.
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Em suma, inaceitável autorizar o réu a utilizar dos estudantes, com base na confiança que
depositam nos professores, para servirem ao seu interesse. Friso, por oportuno, que não importa se
esse interesse é legítimo ou não, eis que a sala de aula deve protegida como um ambiente sagrado de
difusão de conhecimento e de respeito, e não de submissão a interesses outros.

Portanto, nesta fase de cognição, reputo plausível a pretensão autoral de suspensão, pelo sindicato
autor, da divulgação e utilização de qualquer material da campanha, e especialmente da respectiva
cartilha, nas escolas e para os alunos, com grave prejuízo às atividades de real cunho pedagógico.

No entanto, não vislumbro, por ora, necessário fazê-lo quanto à divulgação da campanha em si
empreendida pelo Sindicato por outros meios, quer sejam, o site do sindicato ou outros, as redes sociais,
TV, etc. Isso porque, em princípio, os materiais de divulgação da campanha – à exceção da referida
cartilha - não afrontam aos direitos de personalidade do autor.

Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da
marcha processual. No caso em apreço, o quesito está presente porque não se pode permitir, como já dito,
a continuidade de divulgação da campanha no ambiente escolar, com prejuízo às matérias do currículo
escolar e ao pleno entendimento dos alunos acerca das variantes da política local.

Por fim, em atenção ao § 3º do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos
da medida de urgência  não são irreversíveis, sendo  possível restituir as partes ao  casostatus quo ante
proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para DETERMINAR ao
SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF que,
imediatamente,:

a)                           Suspenda a veiculação da cartilha “Atividades Pedagógicas da Campanha E
agora Rodrigo” em qualquer meio (eletrônico ou físico), bem como a veiculação desse material, e
dos áudios respectivos, inclusive, no sítio eletrônico do Sindicato, no prazo de 48 horas, sob pena de
multa de R$ 500.000 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento;

b)                          Proíba seus sindicalizados, por meio de notícia de grande destaque em seu site e
em outros meios disponíveis, de ensinarem a seus alunos o material atinente à campanha acima
multirreferida, especialmente de utilizarem a cartilha “Atividades Pedagógicas da Campanha E
agora Rodrigo”, em qualquer meio (eletrônico ou físico), nos estabelecimentos públicos de ensino
(salas de aula), sob pena de nova multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de
descumprimento.

            Cite-se o réu, por oficial de justiça, em regime de plantão, ante a urgência,  a apresentar
contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela de urgência
acima concedida. Confiro a esta decisão força de mandado.

            Sem prejuízo, intime-se o MPDFT para dar-lhe ciência dos fatos relatados nos autos, a fim
de informar se atuará no feito, nos termos do artigo 178, incisos I e II, do CPC.

            Comunique-se, também com urgência, o teor desta decisão à Secretaria de Estado e
Educação do DF para a adoção das providências pertinentes.

            Intimem-se.
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BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2018, às 20:27:00.

 

LUIS CARLOS DE MIRANDA

Juiz de Direito
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