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Vistos, etc.,

 

 DECISÃO

I -Relatório

O , pessoa jurídica de direito público, ajuizou neste Juízo Estado de Sergipe Ação de Obrigação de
 em face do Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Google Brasil Internet LTDA.,

pessoa jurídica de direito privado.

Alegou que os autos tratam de veiculação de vídeo postado no YouTube, no canal “Bolsonaro 2022”,
d i s p o n í v e l  n o  e n d e r e ç o
eletrônico“https://www.youtube.com/watch?v=6Q7Ho95O59E&feature=youtu.be” por meio do qual são
propagadas informações inverídicas (fake news) que, de má-fé e reproduzindo informações falsas,
prejudicam a honra objetiva e a imagem do autor.

Afirmou que o vídeo veicula informações falsas afirmando que os governadores dos estados da região
Nordeste estariam se reunindo para, a partir do dia 16 de novembro de 2020, iniciarem um lockdown
geral com duração de 03 (três) meses, objetivando “quebrar” a economia que estaria começando a se
recuperar.

Aduziu que, com o intuito de conferir ares de veracidade e encobrir o despautério da notícia, o vídeo
afirma que a informação teria sido repassada pela “Coordenadora-Geral de Epidemiologia do Estado do
Ceará”, bem como o referido governo já teria um plano de paralisação pelo período de 03 (três) meses,
após as eleições.

Narrou que o vídeo foi postado em 1º/11/2020 e, até a presente data, já conta com 2.456 (duas mil
quatrocentas e cinquenta e seis) visualizações e 56 (cinquenta e seis) comentários e que as informações
inverídicas veiculadas tiveram grande alcance, uma vez que, em apenas 02 (dois) dias, o vídeo em questão
já tinha sido visualizado por, aproximadamente, duas mil e quinhentas pessoas.

Teceu outras considerações e requereu a concessão de tutela de urgência, determinando-se:

a)     A remoção do vídeo contido no seguinte endereço eletrônico: 
.https://www.youtube.com/watch?v=6Q7Ho95O59E&feature=youtu.be
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b)     A fornecer as informações atinentes aos usuários responsáveis pelo canal “BOLSONARO 2022”
(constantes nos seus registros e capazes de auxiliar na identificação do usuário, incluindo, mas não se
limitando a: dados cadastrais e registros de acessos- números de IP, com datas e horários GMT -referentes
aos últimos 6 meses, contados da data de propositura da presente demanda), a fim de que sejam tomadas
todas as medidas cabíveis em face dos responsáveis pelo conteúdo inverídico, nos termos do art. 22, do
Marco Civil da Internet.

Pediu que, ao final, a confirmação da liminar, além da condenação do requerido ao pagamento de
reparação por danos morais, no importe de R$100.000,00 (cem mil reais).

Deu valor à causa e juntou documentos, em 04/11/2020.

Autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 

II -Fundamentação

 

Tutela provisória é aquela que confere eficácia imediata à tutela definitiva, satisfativa ou cautelar,
autorizando, com isso, sua pronta fruição. Tem como características marcantes a sumariedade da cognição
(análise superficial do objeto da causa, conduzindo o magistrado a um juízo de probabilidade) e a
precariedade (podendo ser modificada ou revogada a qualquer momento).

Por isso mesmo, não é apta a cristalizar-se com a coisa julgada material.

Sob o gênero tutela provisória de urgência, o novo CPC aproximou as medidas cautelares das
antecipatórias, as quais podem ser concedidas antecedentes ou incidentalmente, consoante o parágrafo
único do art. 294 do CPC.

Feitas essas considerações, passo a analisar a presença dos pressupostos legais previstos no art. 300 do
Código de Processo Civil, a saber:

 

(a) probabilidade do direito perseguido;

(b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;

(c) reversibilidade da decisão.

 

Conclui-se do texto legal ser imperativo para a concessão da tutela antecipada que estejam presentes todos
os requisitos formalizados no texto legal.

Assim, conforme se observa, indispensável se faz a presença dos seguintes requisitos: elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação.

Ainda, tem-se o requisito de caráter negativo previsto no § 3º, art. 300 do CPC, qual seja, a
reversibilidade da decisão.

No caso, o Estado de Sergipe afirmou que está sendo veiculado no canal “BOLSONARO 2022” no
provedor de aplicação de internet YouTube no endereço eletrônico “
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” vídeo com informaçõeshttps://www.youtube.com/watch?v=6Q7Ho95O59E&feature=youtu.be
inverídicas ( ) que prejudicam a honra objetiva e imagem do Poder Executivo do Estado defake news
Sergipe.

O Estado de Sergipe disse que “há uma clara intenção [no vídeo] de atingir, de maneira específica, os
estados que compõem a região nordeste do país ao se afirmar que os respectivos governadores estariam
organizando uma espécie de lockdown geral, que, segundo o vídeo, seria o “lockdown da
quebradeira”[...]” e acrescentou que “[...]o conteúdo postado no canal “Bolsonaro 2022” deriva de uma
outra notícia falsa propagada através de áudio que circulou amplamente no Whatsapp.” (fl. 7 – autos
materializados).

Dentro desse cenário, pede-se o Estado de Sergipe, no presente momento, que seja determinada a retirada
do vídeo contido no link aduzido e sejam fornecidas as informações atinentes aos usuários responsáveis
pelo canal “BOLSONARO 2022”, como dados cadastrais e registros de acessos – números de IP, com
datas e horários GMT – referentes aos últimos 06 (seis) meses, contados da data de propositura da
presente demanda.

Feitas essas considerações, é de se ressaltar primeiro que a liberdade de expressão é garantida
constitucionalmente, especialmente, destaco o disposto no art. 5º, IV, CF/88 e art. 220 da CF/88:

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;” 

 

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.”

 

Quando se fala regulação do uso da internet, tem-se legislação específica, Lei nº 12.965/2014, conhecida
amplamente como Marco Civil da Internet, a qual disciplina o princípio da “garantia da liberdade de
expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal”, conforme
art. 3º, I, da mencionada Lei.

Ocorre que o direito à liberdade de manifestação de pensamento não apresenta caráter absoluto, porquanto
sofre limitações de caráter ético ou jurídico, devendo ser analisado cada caso concreto para se concluir se
os limites da liberdade de expressão são excedidos ou não.

Nessa linha, no que diz respeito ao uso da internet, observa-se no Marco Civil da Internet a possibilidade
de ser tornado indisponível conteúdo infringente com localização inequívoca por ordem judicial
específica, sob pena de responsabilização cível do provedor de aplicações de internet por danos
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, conforme se denota do art. 19, , §1º da Lei nºcaput
12.965/2014.

Do caso trazido nos presentes autos, em exame sumário, reputo demonstrada a plausibilidade do
direito do Estado de Sergipe no que se refere a ser determinada a remoção do vídeo veiculado no
canal do YouTube “BOLSONARO 2022” de URL especificado acima, uma vez que vislumbro
apresentar esse vídeo conteúdo infringente à honra objetiva do Estado de Sergipe, extrapolando, assim, os
limites da liberdade de expressão garantida constitucionalmente.
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É que analisei que o conteúdo desse vídeo, segundo o arcabouço probatório acostado até o momento nos
autos, apresenta notícia inverídica sobre possível  com duração de três meses que estaria sendolockdown
organizado por governadores dos estados da região Nordeste para o dia 16/11/2020, o que incluiu o
governador do Estado de Sergipe, como se vê à fl. 6, derivadas de informação considerada “ ”fake news
pela Agência Lupa (fls. 24-32).

Registre-se que se demonstra a ofensa à honra objetiva do Estado de Sergipe, máxime, a partir da
quantidade de cidadãos que tiveram acesso ao conteúdo do vídeo aduzido, o qual, evidentemente,
engendra temor desnecessário à população de Sergipe com base na desinformação sobre as políticas
públicas de enfrentamento ao novo coronavírus e porque o vídeo está veiculado em plataforma de
compartilhamento de vídeos de alto alcance.

Quanto ao fornecimento de informações sobre os usuários responsáveis pelo canal “BOLSONARO
2022” também entendo demonstrada a probabilidade do direito, porquanto foram cumpridos os
requisitos previstos no art. 22, § único, I a III, do Marco Civil da Internet para tal requerimento
judicial porque há fundados indícios da ocorrência do ilícito; o Estado de Sergipe justifica a utilidade dos
registros para tomar as medidas cabíveis cíveis e criminais para impedir novos atentados a sua imagem e
honra e o período dos registros que entende necessário ser fornecido.

Quanto ao perigo de dano, é flagrante sua demonstração,mormente, ao considerar que em poucos dias
o vídeo com notícias falsas referentes ao Estado de Sergipe alcançou 2.583 (duas mil quinhentas e oitenta
e três) visualizações (fl. 21) e no decorrer da presente demanda poderá ter maior alcance prejudicando
ainda mais a honra objetiva do requerente.

E quanto as informações sobre os usuários do canal no YouTube “BOLSONARO 2022”, tem-se que a sua
obtenção por decisão liminar poderá eventualmente possibilitar que o Estado de Sergipe adote as medidas
que entender necessárias para dirimir a possibilidade de serem veiculados outros vídeos com conteúdo
semelhante nesse canal.

Os efeitos desta decisão são totalmente reversíveis, já que apenas se determinará o fornecimento de
informações de usuários de canal no YouTube possíveis segundo lei específica e, caso eventualmente
apurar-se, em cognição exauriente, que o conteúdo do vídeo publicado no canal “BOLSONARO 2022”
no URL mencionado é verídico, poderá novamente ser o vídeo disponibilizado.

Portanto, o deferimento da tutela de urgência é a realidade jurídica que se impõe.

                                      

III -Dispositivo

 

Diante de todo o exposto, ante a presença dos requisitos autorizadores,  a tutela de urgênciaDEFIRO
pleiteada pelo  para Estado de Sergipe determinar que o requerido Google Brasil Internet LTDA.:

a)     Remova, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), o vídeo contido no canal do YouTube
“BOLSONARO 2022” que é inequivocamente localizado no seguinte endereço eletrônico: 

, na forma do art. 19, , §1º,https://www.youtube.com/watch?v=6Q7Ho95O59E&feature=youtu.be caput
Marco Civil da Internet;

b)   Forneça nos presentes autos relatório(s), no prazo de 10 (dez) dias, com as informações atinentes aos
usuários responsáveis pelo canal “BOLSONARO 2022”, constantes nos seus registros e capazes de
auxiliar na identificação dos referidos usuários, incluindo, dados cadastrais, se possível, e registros de
acesso a aplicação, como os endereços de IP e data e hora de uso da aplicação nesses endereços de IP dos
últimos 30 (trinta) dias contados da data de propositura desta demanda, nos termos do art. 5º, VIII e art.
22, ambos do Marco Civil da Internet.
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Advirto que, em caso de comprovado o descumprimento, poderá ser aplicada penalidade de multa diária
no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais) limitada, por ora, a R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Considerando a impossibilidade de realizar acordo em feitos envolvendo o Estado de Sergipe, em razão
termo de cooperação firmado entre a PGE e o TJ/SE, deixo de marcar audiência de conciliação.

Cite-se o requerido para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335 do CPC).

Intimações necessárias.

Documento assinado eletronicamente por JAIR TELES DA SILVA FILHO, Juiz(a) de
, conforme art. 1º, III, "b", da Lei12ª Vara Cível de Aracaju, em 04/11/2020, às 19:18:32

11.419/2006.

A conferência da  está disponível no endereço eletrônicoautenticidade do documento
www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/autenticacao-de-documentos, mediante
preenchimento do número de consulta pública 2020002119740-21.
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