ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Processo 0838468-46.2020
Requerente: ESATDO DO MARANHÃO
Requerido: JOSÉ FERNANDES LINHARES JUNIOR e TWITTER BRASIL REDE
DE INFORMAÇÃO LTDA.

DECISÃO.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada pelo ESTADO DO MARANHÃO
em face de JOSÉ FERNANDES LINHARES JUNIOR e TWITTER BRASIL REDE
DE INFORMAÇÃO LTDA, todos devidamente qualificados nos autos.
Consta na inicial que os autos versam sobre publicação feita no dia
24/11/2020, no blog “LinharesJr.Com”, intitulada de “Felipe Camarão autoriza
distribuição de cestas básicas nas vésperas da eleição”, disponível em
https://linharesjr.com/2020/11/felipe-camarao-autoriza-distribuicaode-cestasbasicas-nas-vesperas-da-eleicao/”, por meio do qual teriam sido propagadas
informações supostamente inverídicas (fake news) que, de má-fé e reproduzindo
informações falsas, lesariam a honra objetiva e a imagem do Estado do Maranhão,
prejudicando ainda o alcance e a eficácia de legítima política pública de distribuição
de alimentos.
Assevera que a mesma publicação foi repostada por meio da rede social
Twitter, por meio de post que direciona o usuário ao link da publicação no blog
a c i m a
c i t a d o ,
d i s p o n í v e l
e m
https://twitter.com/blogdolinhares/status/1331223266271387648.
Sustenta que, na publicação consta que o Secretário de Estado de
Educação estaria “cometendo crime eleitoral ao usar a estrutura da secretaria de
educação para fazer campanha no segundo turno das eleições de São Luís”; fala
também que “a distribuição das cestas básicas nas escolas públicas do estado
acontece na semana que antecede a realização do segundo turno em São Luís.”
O requerente afirma que a entrega de cestas básicas está sendo feita em
cumprimento a cronograma previamente estabelecido pela Secretaria de Estado de
Educação para a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com os recursos
advindos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FNDE,
regulamentado pela Lei n° 11.9471/2009, iniciando-se as entregas em maio deste
ano e tendo prazo máximo de término previsto para o dia 24/12/2020.
Prossegue relatando que a distribuição das cestas básicas faz parte de
programa que objetiva a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com
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recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos pais ou
responsáveis dos estudantes das escolas públicas da educação básica do Estado
do Maranhão, sendo uma política pública de âmbito nacional, tendo em vista a
suspensão das aulas presencias na rede pública de ensino em decorrência da
pandemia do novo coronavírus.
Pleiteia, em sede de liminar, que o réu Jose Fernandes Linhares Junior
seja obrigado a remover a postagem constante no link
https://linharesjr.com/2020/11/felipe-camarao-autoriza-distribuicao-de-cestasbasicas-nas-vesperas-da-eleicao/, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e sob pena
de multa diária (astreintes) de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, bem como, que o réu
TWITTER BRASIL LTDA seja obrigado a remover a postagem constante no link
https://twitter.com/blogdolinhares/status/1331223266271387648, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas e sob pena de multa diária (astreintes) de R$ 5.000,00 (cinco
mil) reais.
Com a inicial juntou documentos.
É relatório. Decido.
Sobre a concessão de tutela de urgência, cumpre destacar, de início,
que, o novo Código de Processo Civil estabelece, no artigo 300 e seguintes, os
pressupostos para o pedido de antecipação de tutela de urgência, vejamos:
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.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Com efeito, o Estado do Maranhão almeja a exclusão das postagens
realizadas pelos requeridos Jose Fernandes Linhares Junior no link:
https://linharesjr.com/2020/11/felipe-camarao-autoriza-distribuicao- decestas-basicas-nas-vesperas-da-eleicao/;
e TWITTER BRASIL LTDA também a remover a postagem contida no
link:
https://twitter.com/blogdolinhares/status/1331223266271387648
Numa análise perfunctória, percebe-se que as ações desenvolvidas pelo
requerente estão amparadas pela Lei nº 11.947/2009, que trata do Programa
nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FNDE.
Verifica-se também que a Lei nº 13.987/2020 fez alterações para autorizar
em caráter excepcional a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com
recursos do PNAE, em face da suspensão das aulas decorrente da situação de
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emergência e/ou calamidade pública. Essa previsão de distribuição se fez
antecipadamente durante todo ano de 2020.
Vislumbra-se que não há na ação governamental tal desiderato apontado
pelas publicações. A forma da divulgação ofensiva merece a limitação com a
retirada do conteúdo por desinformar a política de Estado.
Constata-se a plausibilidade do direito invocado pela parte autora.
Desse modo, in casu, a concessão da medida pleiteada previne a
continuidade da perpetração do abalo a imagem do autor que, na qualidade de
pessoa jurídica de direito público interno, deve aos governados condutas que
transpareça credibilidade, confiabilidade e expectativa de eficiência, o que
demonstra no caso concreto o risco ao resultado útil da demanda.
Importante destacar que a concessão da tutela antecipada não é ato de
discricionariedade do julgador. A concessão do provimento liminar quebra a ordem
jurídica posta e somente pode ser concedida uma vez presentes os requisitos
legais exigidos, a saber, a verossimilhança, a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
Acerca da concessão da tutela de urgência, cite-se trecho da obra Curso
de Direito Processual Civil, de Fredie Didier Jr., segundo o qual:
“inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de
que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos
trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade
provável sobre os fatos, independentemente de produção de prova.
Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de
que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos
pretendidos.
(...)Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência
é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual,
decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de
ocorrer, ou e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito”. (DIDIER
JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 11 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm,
2016, vol. 02, p. 608-610).
Os direitos à liberdade de expressão, manifestação do pensamento e livre
acesso à informação, encontram-se consolidados na Constituição Federal nos
termos dispostos no art. 5º, incisos IV, IX e XIV, senão vejamos:
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;
(…); IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e
de comunicação, independentemente de censura ou licença;
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(...); XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o
sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;
Compulsando a presente demanda, cumpre registrar que o requerido
TWITTER deve ser considerada como “empresa provedora de aplicações de
internet”, nos termos do art. 5º, inciso VII, da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014
(Marco Civil da Internet).
De outro turno, o art. 15, do mesmo diploma legal, trata da guarda de
registros de acesso a aplicações de internet na provisão de aplicações,
estabelecendo ao provedor um prazo para a manutenção dos aludidos registros de
acesso, senão vejamos:
Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de
pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente
e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a
aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo
prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.
No mesmo sentido, a citada Lei nº 12.965/2014, disciplina acerca dos
fundamentos e princípios do uso da internet do Brasil, nos seguintes termos, dentre
outros:
Art. 2º A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o
respeito à liberdade de expressão, bem como:
(...); VI - a finalidade social da rede.
Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:
I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de
pensamento, nos termos da Constituição Federal;
(...); VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades,
nos termos da lei;
Nesta senda, o artigo 19 do diploma em espeque, dispõe:
Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado
civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos
do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.
(...)
§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de
conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a
direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos
por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os
juizados especiais.
§ 4° O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3°, poderá antecipar,
total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo
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prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na
disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de
verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação.
No caso concreto, para afastar o exercício do direito à liberdade de
expressão e de manifestação do pensamento, deve-se “justificar o objeto e os
critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a
interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a
conclusão”, nos termos do art. 489, §2º, do Código de Processo Civil.
Verifica-se no presente feito, que a exclusão de acesso ao conteúdo
indicado não caracteriza violação ao princípio da liberdade de expressão,
comunicação e manifestação de pensamento, posto que na ponderação de
eventual prejuízo alegado pelo autor e a notícia propagada, prevaleceria a
necessidade de proteção à honra objetiva da pessoa jurídica de direito público
interno envolvida na informação compartilhada.
Nesse sentido, dispõe o Código Civil, art. 20, in verbis:
“Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da
justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão
da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa
poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que
couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se
destinarem a fins comerciais.”
In casu, tem-se que a publicação do link, a priori, propaga informações
inverídicas (fake news), vez que, nesta sede de cognição sumária, conforme
decorre dos autos, não existe tal confluência com os atos previstos pelas leis
11.947/2009, que trata do Programa nacional de Alimentação Escolar –
PNAE/FNDE e Lei nº 13.987/2020 de distribuição de alimentos.
A verossimilhança do direito alegado nasce da proteção que o
ordenamento jurídico empresta à pessoa jurídica de ser resguardada na sua
credibilidade e respeitabilidade, quando seu nome, reputação ou imagem forem
atingidos no meio social por algum ato, a priori, ilícito.
Desse modo, in casu, a concessão da medida pleiteada previne a
continuidade da perpetração do abalo a imagem do autor que, na qualidade de
pessoa jurídica de direito público interno, deve aos governados condutas que
transpareça credibilidade, confiabilidade e expectativa de eficiência, o que
demonstra no caso concreto o risco ao resultado útil da demanda.
Em razão dessas circunstâncias, entendo presente o fumus boni iuris para
o deferimento da liminar. Outrossim, a concessão da pretensão somente ao final
poderá causar ao requerente e aos cidadãos em geral, danos de difícil reparação,
haja vista o intenso acesso da página virtual, inclusive, por internautas dentro do
Estado do Maranhão.
Desta feita, em uma análise de cognição sumária, verifica-se assistir razão
ao autor quanto ao pleito antecipatório em análise, mediante a constatação da
prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável
ou de difícil reparação, notadamente ao direito da personalidade da pessoa jurídica,
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ora autora.
Em razão dessas circunstâncias, entendo presente o fumus boni iuris para
o deferimento da liminar. Outrossim, a concessão da pretensão somente ao final
poderá causar ao requerente e aos cidadãos em geral, danos de difícil reparação,
haja vista o intenso acesso da página virtual, inclusive, por internautas dentro do
Estado do Maranhão.
O perigo de dano, pois, resta consubstanciado a partir da análise objetiva
do conteúdo existente no vídeo publicado pelo usuário, e pode vir a causar
desestabilização na sociedade, o que segundo afirma o autor consiste em uma
notícia falsa, donde reside o malferimento a interesse da coletividade, acaso
perdure a disponibilização do conteúdo na internet.
Colaciona-se, ademais, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE
FAZER. INTERNET. CONTEÚDO OFENSIVO. REMOÇÃO. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO PROVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. CULPA. REDUÇÃO DO VALOR.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça define que (a) para fatos anteriores à publicação do Marco Civil
da Internet, basta a ciência inequívoca do conteúdo ofensivo pelo provedor, sem
sua retirada em prazo razoável, para que este se torne responsável e, (b) após a
entrada em vigor da Lei nº 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade
solidária do provedor é o momento da notificação judicial que ordena a retirada do
conteúdo da internet. 3. Na hipótese, rever as conclusões firmadas pelas instâncias
ordinárias, para excluir a culpa do provedor de internet pelos danos ocasionados à
parte recorrida, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, providência
vedada no recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Somente
comporta a excepcional revisão por esta Corte a indenização irrisória ou
exorbitante, características não verificadas na hipótese dos autos, em que o valor
foi arbitrado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1591179/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019) (Grifo nosso).
Desta feita, em uma análise de cognição sumária, verifica-se assistir razão
ao autor quanto ao pleito antecipatório em análise, mediante a constatação da
prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável
ou de difícil reparação, notadamente ao direito da personalidade da pessoa jurídica,
ora autora.
Diante do exposto, em consonância com os ditames expressamente
elencados no art. 300 do Código de Processo Civil vigente, DEFIRO O PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA, pelo que determino:
a) ao requerido Jose Fernandes Linhares Junior que remova a postagem
constante no link: https://linharesjr.com/2020/11/felipe-camarao-autorizadistribuicao-de-cestas-basicas-nas-vesperas-da-eleicao/”, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, contados da ciência desta decisão, impondo multa diária (astreintes)
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de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, no caso de descumprimento.
b) TWITTER BRASIL LTDA remova a postagem constante no link:
https://twitter.com/blogdolinhares/status/1331223266271387648: , no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, contados da ciência desta decisão, impondo multa diária
(astreintes) de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, no caso de descumprimento.
Deixo de designar audiência de conciliação e/ou mediação, tendo em vista
que a matéria aqui discutida não admite auto composição (art. 334, § 4º, II do
CPC).
Cite-se o requerido Jose Fernandes Linhares Junior, para querendo,
contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as advertências de lei.
Cite-se o requerido TWITTER BRASIL LTDA para querendo conteste a
presente ação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e confissão.
Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para oferecer réplica,
observadas as prerrogativas contidas no artigo 183 do CPC.
Após, dê-se vista ao Ministério Público Estadual para se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 178 do CPC.
Superados os prazos acima assinalados, retornem-me os autos conclusos.
Esta Decisão servirá como MANDADO, que deverá ser cumprida como de
estilo e observância das disposições do Egrégio Tribunal de Justiça local.
São Luís/MA, 26 de novembro de 2020.
JUIZ ITAERCIO PAULINO DA SILVA
TITULAR DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
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