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 Estado de Mato Grosso  
Poder Judiciário 

Comarca de Água Boa 
2ª Vara 

 
PJE n. 1002117-03.2020.8.11.0021
 
 
 
DECISÃO
 
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar em tutela de urgência proposta pelo 
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA/AVALAIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO –
SINDOJUS em face do SITE PAGINA DO ESTADO, ambos qualificados no processo em
epígrafe.
 
Afirma o requerente ser entidade representativa dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato
Grosso. Conta que no dia 03.09.2020 foi veiculado no site requerido uma notícia em detrimento
das Oficiais de Justiça – Clacir Diesel e Silvia Helais de Azevedo.
 
Assevera que na página do Site foi divulgada a foto da Oficial de Justiça – Clacir Diesel com a
menção que a Oficial estaria dificultando o cumprimento de mandado judicial nos autos PJe n.
1001009-07.2018.8.11.0021 me trâmite na 1ª Vara desta Comarca.
 
Narra que nos autos n. 1001009-07.2018.8.11.0021 foi acostado relatório circunstanciado das
ocorrências realizadas no dia da diligência. Alega que a divulgação de imagens não autorizadas
de pessoas e servidores públicos é proibida e tem a proteção legal e constitucional.
 
Relata que a publicação além de ser tendenciosa relata possível crime por parte das Oficialas.
Aduz que em anexo segue Boletim de Ocorrência referente aos fatos.
 
Acrescenta que a notícia é muito grave e coloca em risco a vida das Oficialas que agiram em
cumprimento a determinação judicial. Enfatiza que a garantia Constitucional que reza sobre a
imagem das pessoas garante que toda e qualquer imagem há que ter autorização para
publicação, contudo o requerido divulgou imagens da Oficial de Justiça com comentários de que
estaria agindo criminalmente por não efetuar o cumprimento do mandado, o que de acordo com o
relatório circunstanciado não são verdadeiras.
 
Afirma que ocorreu a inviolabilidade da intimidade e da vida privada que se encontram garantidas
constitucionalmente, bem como pela Lei n. 12.965/2014.
 
Requer a concessão de tutela de urgência a fim de: a) determinar que a parte ré retire do ar a
notícia veiculada, bem como de todas as mídias em que foram divulgadas; b) determinar que a
parte ré retire a imagem da Oficial de Justiça, sob pena de multa diária a ser aplicada pelo Juízo.
 
No mérito, pugna: a) seja julgado procedente a ação no sentido de determinar em obrigação de
fazer para que a parte ré exclua definitivamente a notícia veiculada, confirmando a medida
liminar; b) que seja concedido espaço igual ao publicado para as Oficialas exercerem o direito de
resposta.
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Com a petição inicial vieram os documentos.
 
Fundamenta-se. Decide-se.
 
A tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela
antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em
caráter incidental.
 
O art. 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela
de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de
dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).
 
Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da
irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de
Processo Civil.
 
Pelo que se observa da norma do art. 300 do Código de Processo Civil, o requisito da
probabilidade do direito, associa-se com a tese de cognição do juízo de probabilidade que difere
do denominado juízo de verossimilitude, adotado anteriormente no CPC/73.
 
Em artigo publicado na Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, escrito
pelo Juiz de Direito do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Adolpho C. de Andrade Mello Jr, foi
especificamente tratada às diferenças dos juízos de verossimilitude e probabilidade. Nesse
sentido, colhe-se trecho do artigo publicado[2]:
 
Na apreciação dos fatos relevantes, evidenciados no processo judicial, e na aplicação do Direito, 
o juiz deve se valer, na sua argumentação, dos conceitos de verossimilitude e probabilidade,
numa simbiose perfeita e suficiente capaz de legitimar a ordem decisória. A verossimilhança
advém de juízo de indução, intelectivo, instruído pelas regas de experiência que se
prestam para harmonizar a mens legis à realidade social, com definição de atualidade. As
chamadas regras de experiência exsurgem de percepções do intelecto e do sensorial hauridas da
interação do observador com o meio social. A repetição dos resultados dá margem ao surgimento
das chamadas presunções hominis, as quais, nada mais revelam do que o direito aparente na
concepção do que é justo e atual; e podem ser utilizadas como proposições argumentativas de
decisão judicial. A vantagem prática é a de fazer com que o Direito cumpra sua finalidade de
atuar sobre as tensões sociais, de forma efetiva.
 
O juízo de probabilidade, ao contrário da verossimilitude, não decorre da aparência do
direito por indução, mas de percepção de dados concretos trazidos no processo judicial.
(Destaque)
 
 
 
Feitas essas considerações, analisando a pretensão inicial, há requerimento incidental de tutela
de urgência, consistente no pedido de tutela antecipada.
 
No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece
acolhimento por este Juízo, haja vista a demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e
do perigo da demora.
 
Pleiteia a parte requerente, em sede de tutela antecipada a retirada da notícia/manchete
publicada no site da parte requerida, bem como de todas as mídias que foram divulgadas, sob
pena de aplicação de multa diária.
 
Em análise à pretensão da demandante, em sede de cognição sumária este Juízo entende que
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restou demonstrada a probabilidade do direito. Explica-se.
 
O presente caso evidencia colisão de duas garantias constitucionais – a liberdade de expressão
(artigo 220, da CF) e o direito à imagem (artigo 5º, inciso X da CF). 
 
Sabe-se que os princípios supracitados não constituem garantia absoluta, hipótese que verificado
aparente abuso de seu exercício podem sofrer as devidas limitações.
 
O artigo 220 da CF prevê: “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.”
 
Em acréscimo, a Lei n. 12.965/2014, denominada "O Marco Civil da Internet", em seu artigo 7º,
inciso I, estabelece: “O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são
assegurados os seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção
e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.
 
Neste ponto, deve-se operar um sopesamento entre o direito fundamental à liberdade de
expressão e à privacidade e intimidade. Pelas provas apresentadas na inicial, verifica-se que a
parte requerida na matéria vinculada no site – www.paginadoestado.com.br – aparentemente
ultrapassou os limites do direito à informação, discorrendo críticas graves (Id n. 32312642),
externando que as Oficiais de Justiça praticaram condutas "obscuras". Ao que se observa a
matéria não se limitou a informar/descrever para a coletividade acerca de eventual decisão
judicial proferida, foi além disso, sendo atribuídos juízos de valores pelo texto redacional da
requerida a respeito da atuação funcional das servidoras, pois que, na ocasião da divulgação da
reportagem, nem ao menos havia pronunciamento judicial nos autos PJe n. 1001009-
07.2018.8.11.0021 após a sobredita atuação das auxiliares do Juízo, circunstância que poderia
melhor subsidiar eventual narração de fato de interesse público, se for o caso.
 
In casu, pelos elementos apresentados verifica-se nesta fase de cognição superficial um juízo de
valor em relação as informações expostas na matéria publicada. Vislumbra-se que a matéria
supostamente extrapolou a mera descrição dos fatos, narrando eventuais afirmações praticadas
por servidoras públicas sem ao menos ter ocorrido qualquer procedimento prévio administrativo
quanto aos fatos alegados, ou até mesmo qualquer informação que a equipe de redação da parte
requerida tenha presenciado os fatos narrados.
 
Nessa ordem de ideias, importante registrar que o egrégio Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp n. 801.109/DF, julgado em 12.06.2012, fixou o seguinte entendimento:
 
À procura de solução que melhor se ajuste às reflexões precedentes, estabeleceu, para situações
de conflito entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, entre outros, os
seguintes elementos de ponderação: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a
preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à
honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de veiculação de crítica jornalística
com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi) .
 
 
 
Nessa esteira, este Juízo conclui, nesta fase embrionária do processo, que ocorreu um aparente
excesso no salutar direito de crítica o que autoriza neste momento a limitação à liberdade de
expressão.
 
De mais a mais, pela matéria publicada vislumbra-se um suposto escopo de ofender a atuação e
imagem das Oficiais de Justiça com ausência de tecer informações sobre fatos de interesse
coletivo.
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Em sentido análogo, colhe-se entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça:
 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA POR

PARLAMENTAR. ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO JORNALÍSTICA. DANO MORAL

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

DESPROVIDO.1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de

origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar

fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A
jurisprudência firmada no âmbito do eg. Superior Tribunal de Justiça entende que há
configuração de dano moral quando a matéria jornalística não se limita a tecer críticas
prudentes - animus criticandi - ou a narrar fatos de interesse público - animus narrandi. 3.
No caso, tem-se que, a despeito do característico tom mordaz e satírico do jornalista, a
matéria incorreu em abuso no exercício da liberdade de expressão jornalística, ao utilizar
expressão de induvidoso caráter pejorativo e ofensivo à honra, desnecessária para o
contexto. 4. É possível a intervenção desta eg. Corte de Justiça para reduzir ou aumentar o valor indenizatório
do dano moral nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou
exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela, diante da sua fixação em R$ 10.000,00. 5. Agravo
interno não provido. (AgInt no AREsp 804.548/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018) (Destaque)
 
De outro lado, o perigo de dano é notório caso a matéria permaneça disponível, haja vista o
conteúdo aparentemente ofensivo dos fatos ali descritos, junto com a imagem de uma das
servidoras públicas, aliado à sua repercussão negativa.
 
1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo DEFERE o pedido de tutela de urgência a fim de
determinar que a parte ré promova a retirada de circulação da manchete/matéria (Oficiais de
Justiça obstruem ordem judicial em Água Boa/Mato Grosso) publicada no dia 03.09.2020 
imediatamente de todas as mídias que foram divulgadas, bem como das imagens da Oficial de
Justiça, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado esse
preceito ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas de
coerção indireta ou direta. EXPEÇA-SE mandado de citação/intimação do réu para cumprimento
da medida deferida.
 
2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os
requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo
hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC 
DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 14 de outubro de 2020 às 16h30min (MT) a
ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT
(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou
pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do CPC.
 
3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do requerido, nos termos do art. 248 do CPC,
observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o
comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do
Código de Processo Civil.
 
4 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de
audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem
prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser
certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.
 
5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do
direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, ABRA-SE vista dos
autos ao autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme
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preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.
 
6 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência
delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à
dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica
pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em
conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do
CPC).
 
7 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que
deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que
deverá ser certificado nos autos, venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações.
 
8 – Diante do art. 337, §7º do Código de Processo Civil, bem como o teor do art. 20, combinado
com o art. 4º, §7º, ambos do Provimento 15/2020 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato
Grosso, havendo interesse e manifestação prévia da parte, no prazo de 05 (cinco) dias anteriores
da data da realização do ato, este Juízo AUTORIZA o uso de ferramenta de videoconferência por
meio de aplicativo existente em smartphone ou, ainda, em salas passivas, acaso eventualmente
estiver disponível no local de domicílio do interessado.Nesse caso, deverá a Conciliador
(a)/Mediador (a) certificar a identificação do interveniente e assegurar a não interferência externa
no ambiente e na coleta da manifestação.
 
9 – CUMPRA-SE.
 
Água Boa/MT, 4 de setembro de 2020.
 
 
 
 
 
 
 
JEAN PAULO LEÃO RUFINO
 
Juiz de Direito
 
 
 
 
 
 
   
[1] Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
 
 
 
[2] http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista12/revista12_111.pdf
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