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SENTENÇA  

 

Processo nº: 0006528-56.2018.8.06.0170 

Apensos: Processos Apensos << Informação indisponível >> 

Classe: Procedimento Comum  

Assunto: Indenização por Dano Moral 

Requerente e 

Requerido: 
Pedro Calisto da Silva e outro 

:  

 

 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

TUTELA DE EVIDÊNCIA ajuizada por PEDRO CALISTO DA SILVA em face de 

GONSALO MARTINS, em razão de suposta ofensa a honra e imagem. 

 

Relata o requerente, prefeito municipal, que o requerido publicou vídeo 

(mídia de fls. 23) na sua rede social Facebook em que aparece a população do 

Distrito de Sucesso, neste Município, realizando a limpeza das ruas, e, proferindo 

ofensas ao gestor no tocante à não prestação adequada pelo Município do serviço de 

limpeza urbana. 

 

Requereu indenização por dano moral. 

 

Juntou os documentos de fls. 12/23. 
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Audiência de conciliação sem acordo, fls. 39. 

 

O requerido contestou o feito às fls. 40/52. Postulou a improcedência dos 

pedidos autorais. Argumenta que não cometeu ato ilícito ou abuso de direito que 

configure danos morais, e, propõe RECONVENÇÃO em face do autor, por ter 

supostamente sofrido danos morais causados pelo mesmo. 

 

Réplica à contestação e resposta à reconvenção intempestiva. (fls. 58/68) 

 

Manifestação do requerido pela audiência de instrução para oitiva de 

testemunhas, fls. 70/74. 

 

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

A) DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

 

No que concerne a possibilidade de julgamento antecipado da lide, o art. 

355 assim preceitua, veja-se: 

 

Art. 355.  O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 
resolução de mérito, quando: 
I - não houver necessidade de produção de outras provas; 

 

Assim, anuncio o julgamento antecipado da lide, em razão de a 
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matéria em questão ser documental,  estando a lide pronta para julgamento. 

 

Quanto à audiência de instrução pleiteada pelo requerido, verifico que 

quanto ao pedido principal do autor, a prova documental é contundente. Quanto ao 

pedido de condenação do requerido em danos morais, em reconvenção, não existe 

necessidade de audiência de instrução, haja vista a não configuração, ao menos em 

tese, dos referidos danos, conforme será detalhado. 

 

B) MÉRITO 

 

Nos termos do art. 186 e 927, ambos do Código Civil, para que ocorra a 

responsabilidade civil é necessário que haja: a) conduta; b) nexo causal; c) culpa ou 

dolo; e c) dano. Também devem estar ausentes as excludentes do nexo causal, 

quais sejam: fato exclusivo da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 

 

No caso em apreço a responsabilidade civil é subjetiva, com fulcro no 

Código Civil Brasileiro. 

 

Pelas provas carreadas aos autos verifica-se que os pleitos autorais 

devem ser julgados improcedentes. 

 

Isso porque, verifica-se, no vídeo que deu causa ao litígio às fls. 23 que o 

requerido profere críticas à gestão do prefeito, ora requerente, no seu exercício de 

cidadão. 
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É sabido que o homem público deve suportar críticas em nível superior 

do que aquele que não tem as mesmas responsabilidades, uma vez que, no 

momento em que alguém passa a exercer um cargo público, em especial um cargo 

de relevo político e de destaque no âmbito municipal como o ocupado pelo prefeito, 

os atos praticados no exercício do mencionado cargo passam a interessar a toda 

uma coletividade e, dessa forma, podem ser alvo de críticas e ataques. 

 

O cidadão tem o direito de emitir opiniões, ainda que de forma imprecisa, 

de modo que não se pode exigir do particular, cidadão, a apuração dos fatos da 

mesma maneira que é demandado da imprensa. Entendo que o réu não ultrapassou 

os justos limites da opinião crítica admissível, a ponto de adentrar o campo do 

insulto pessoal, estando no exercício do seu direito à liberdade de expressão, na 

forma do art. 5º, IV, da Constituição Federal . 

 

Não ficou demonstrado nenhuma atitude culposa ou dolosa do requerido 

que provocasse danos ou constrangimentos ao requerente. 

 

Nesse diapasão, em razão ausência de ato ilícito, a improcedência dos 

pedidos autorais é medida que se impõe. 

 

-DA RECONVENÇÃO 

 

No bojo da contestação, o requerido apresenta reconvenção em razão de 

danos morais causados pelo requerente por, supostamente, ter o requerido faltado 

com o serviço de limpeza no Distrito de Sucesso, neste Município, durante sete dias, 
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o que, segundo o requerido, ocasionou danos morais ao mesmo, bem como a toda a 

coletividade.  

 

Cabe pontuar que os danos morais se configuram quando uma pessoa é 

atingida em seu ânimo psíquico, moral e intelectual, por ofensa aos direitos da 

personalidade. No presente caso, não se verifica a ocorrência de ofensa aos direitos 

da personalidade do autor. 

 

Quando a lesão e o dano ultrapassam a esfera de direitos individuais, 

atingindo um grupo ou uma coletividade, tem-se o dano moral coletivo, instituto que 

vem sendo reconhecido cada vez mais pela justiça brasileira, todavia, no presente 

caso, não se vislumbra a existência de pedido nesse sentido. 

 

    

III – DISPOSITIVO 

 

  Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem 

como os da reconvenção, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. 

 

Condeno ambas as partes nas custas processuais, em razão da 

sucumbência recíproca. Verifico que o autor já recolheu as custas processuais, 

ficando suspensa a exigibilidade no que tange ao requerido, em razão do benefício 

da justiça gratuita pleiteado em contestação, que ora defiro. 
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 Condeno as partes em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do NCPC (vedada a compensação, 

conforme art. 85,§ 14, do CPC), ficando suspensa a exigibilidade em relação ao 

requerido, em razão do benefício da justiça gratuita. 

 

P.R.I. 

 

Expedientes necessários. 

 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

 

 

Tamboril/CE, _____ de _________________ de 2020. 

 

 

Débora Danielle Pinheiro Ximenes 

Juíza de Direito 
 


