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Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010-290 - Fone: (48)3287-6660 - Email: capital.civel1@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5031150-98.2020.8.24.0023/SC

AUTOR: ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
AUTOR: WILFREDO JOAO VICENTE GOMES

RÉU: JOÃO ANTONIO HEINZEN AMIN HELOU

SENTENÇA

ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA. e WILFREDO JOAO VICENTE
GOMES, qualificados na inicial, ajuizaram a presente ação de indenização por dano
moral em face de JOÃO ANTONIO HEINZEN AMIN HELOU, também qualificado nos
autos, alegando que o réu, em 27/03/2020, por meio de postagem em seu perfil na rede social
Instagram, reproduziu fotografia do segundo autor com os dizeres “Governador Moisés
contrata agência de Marketing por R$ 2.5 milhões SEM LICITAÇÃO!” acompanhada da
seguinte legenda: “Em meio a crise do Coronavírus, a prioridade do @governadormoises é o
Marketing. O contrato com a empresa de Wilfredo Gomes (amigo do Dória e dono do LIDE
em Santa Catarina) veio num momento bem oportuno (ironia) para fazer a dispensa de
licitação. Será isso a tal da ‘nova política’???” (p. 03).

Segundo os autores, por meio da postagem, o réu teria sugerido que o Governo
do Estado de Santa Catarina teria se aproveitado da pandemia da Covid-19 para favorecer os
requerentes, colocando em suspeita o trabalho e a credibilidade de ambos. 

Além disso, "Há latente divulgação de informação propositadamente incompleta
(porque em que pese a ocorrência de dispensa da licitação essa ocorreu atendendo a todos
critérios legais e não foi mencionado pelo réu), distorcida (porque sugere ao leitor a
contratação de tão somente uma genérica ação de marketing em favor do Estado não
indicando qual o real objeto da contratação que é a informação ao povo catarinense sobre as
ações de combate e prevenção ao coronavírus), bem como caluniosa e difamatória (porque de
maneira dissimulada, errada e ilegal sugere existir entre as partes envolvidas um acordo para
favorecimento na contratação dos autores, prática que obviamente é vedada pela legislação)"
(p. 04).

Em razão dos fatos, requereram a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada um dos autores.

Citado, o réu apresentou contestação (evento 14), na qual alegou a precariedade
da prova produzida pelos autores, desacompanhada de ata notarial e da indicação da URL.
Além disso, defendeu que suas palavras não passavam de liberdade de expressão e de crítica,
em razão das evidentes suspeitas da contratação de empresa de publicidade por vultuosa
quantia de dinheiro público, que poderia ter sido redirecionado para outras áreas mais
importantes durante a pandemia. Tanto é que o requerido ajuizou a Ação Popular n. 5030860-
83.2020.8.24.0023 para sustar imediatamente o contrato relativo à Dispensa de Licitação
n. 001/2020 e suspender os respectivos pagamentos. Se não bastasse, o Ministério Público de
Santa Catarina também teria instaurado a Notícia de Fato n. 01.2020.00007322-4 para apurar
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a situação. Logo, o réu não teria sido o único a duvidar da contratação. Em seguida, alegou
que suas palavras estão protegidas pela imunidade parlamentar material do requerido, nos
termos do art. 53 da Constituição Federal e do art. 42 da Constituição Estadual, tendo em
vista ser o requerido deputado federal. Por fim, defendeu a ausência de prova do abalo à
reputação da pessoa jurídica autora e, de forma subsidiária, requereu que o valor de eventual
condenação atenda aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade. 

Houve réplica (evento 20).

É o relatório.

PASSO A DECIDIR.

Não havendo necessidade de se produzir prova em audiência, nos termos do art.
355, I, do CPC, julgo de forma antecipada a lide.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por ONEWG
MULTICOMUNICACAO LTDA. e WILFREDO JOAO VICENTE GOMES em desfavor de
JOÃO ANTONIO HEINZEN AMIN HELOU, em razão de publicação feita em rede social
que estaria em desconformidade com a realidade e extrapolaria o direito de liberdade de
expressão. 

Antes de mais nada, cumpre destacar que a presente sentença não se prestará a
analisar se a contratação da empresa autora pelo Governo do Estado de Santa Catarina foi
lícita ou não, uma vez que existem meios próprios e adequados para que seja averiguado e
apurado eventual ato ímprobo por parte do Poder Público.

Dessa forma, a sentença se limitará a analisar se o modo pelo qual o requerido
expôs a sua indignação em rede social ultrapassou, como alegaram os autores, a mera
liberdade de expressão e configurou ilicitude digna de indenização.

A indenização buscada pelos autores tem como causa de pedir a publicação feita
pelo réu em seu perfil na rede social Instagram, na qual compartilhou, em 27/03/2020, uma
imagem do autor WILFREDO JOAO VICENTE GOMES, sócio da autora ONEWG
MULTICOMUNICACAO LTDA., ao lado do Governador do Estado de Santa Catarina,
Carlos Moisés, e do Governador do Estado de São Paulo, João Dória. 

A imagem vem acompanhada da frase “Governador Moisés contrata agência de
Marketing por R$ 2.5 milhões SEM LICITAÇÃO!” e seguida pela legenda “Em meio a crise
do Coronavírus, a prioridade do @governadormoises é o Marketing. O contrato com a
empresa de Wilfredo Gomes (amigo do Dória e dono do LIDE em Santa Catarina) veio num
momento bem oportuno (ironia) para fazer a dispensa de licitação. Será isso a tal da ‘nova
política’???”, conforme docs. 8/9 do evento 1. 

Interpretando-se a publicação, o requerido estaria desconfiado da contratação
feita pelo Governo de Santa Catarina, por considerar que a elevada quantia gasta com os
serviços de publicidade da autora ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA sem licitação
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poderia estar ligada com o fato de que o também autor WILFREDO JOAO VICENTE
GOMES, sócio de ONEWG, seria conhecido do Governador do Estado, Carlos Moisés. 

A ligação do requerente com João Dória não parece ter qualquer ligação direta
com a crítica, uma vez que não há notícias de sua participação na contratação criticada. 

Antes de tudo, entendo desnecessário que as imagens estejam acompanhadas de
ata notarial e da URL, uma vez que a parte ré não negou ser autora das imagens ou que estas
tenham sido manipuladas pela parte autora. 

Ressalto, contudo, que a notícia veiculada pelo réu na rede social não é
inverídica, tendo em vista que a própria parte autora confirmou que houve a contratação de
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA. sem licitação - o que, por si só, não quer dizer
que tenha sido indevida, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro prevê a possibilidade
de contratação pelo Poder Público com dispensa de licitação em hipóteses específicas. 

A questão, aliás, está sendo debatida nos autos da Ação Popular n. 5030860-
83.2020.8.24.0023 em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis. 

Por isso, a narrativa dos fatos pelo autor leva à improcedência da demanda.

Destaco que "que nenhuma liberdade, ainda que constitucionalmente defendida,
como ocorre com a livre manifestação do pensamento, é ilimitada. A Constituição Federal
não só consagra o direito de livre manifestação do pensamento (Artigo 5º, IV) como também
assegura a liberdade de expressão em relação à atividade jornalística, intelectual e de
comunicação (Artigo 5º, IX), mas não afasta a possibilidade de avaliação das consequências
da divulgação do pensamento, que poderá ou não ser considerado ofensivo a um dos
atributos da personalidade humana, caracterizando danos de ordem moral. Não se pode
negar o direito de as pessoas emitirem suas opiniões, [...]" (TJSP;  Apelação Cível 1001126-
75.2017.8.26.0001; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de
Registro: 03/11/2020 - grifei)

Assim, quando em conflito com outra garantia fundamental, o direito à
liberdade de expressão pode vir a ser restringido a depender das particularidades do caso
concreto. 

A situação descrita nos autos, contudo, não diz respeito à divulgação de notícia
falsa ou ofensiva aos autores. Trata-se da divulgação da contratação pelo Poder Público com
dispensa de licitação em forma de crítica, o que é protegido pela Constituição Federal como
direito fundamental, por mais que a forma utilizada pelo requerido para se expor pudesse ter
sido melhor elaborada, considerando se tratar de deputado federal. 

Observo que a liminar pretendida pelo ora réu na Ação Popular n. 5030860-
83.2020.8.24.0023 por ele ajuizada foi indeferida, por entender a magistrada que "a escolha
do Poder Executivo, em criar a despesa de publicidade destinada a informar a população
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sobre questões afetas à pandemia, no contexto de pandemia, é conforme o Direito. É
conforme o Estado Democrático de Direito. Relaciona-se à garantia dos direitos fundamentais
à vida, à saúde e à informação" (evento 10 daqueles autos).  

Todavia, ainda que o intento do réu naquela demanda não tenha sido atingido,
ao menos naquele momento processual, os inconvenientes experimentados pelos autores não
configuram uma violação tão grave da intimidade e da honra a ponto de justificar a restrição
do direito à liberdade de expressão. 

O autor ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA., do qual WILFREDO
JOAO VICENTE GOMES é sócio, foi contratação pelo Governo do Estado de Santa Catarina
com dispensa de licitação em uma época marcada por incertezas e excesso de cuidados, como
a que se vivencia desde o início de 2020 com a pandemia gerada pela Covid-19 em todo o
mundo e com impactos graves e severos no Brasil.

Na época em que a publicação foi feita pelo réu, a pandemia recém havia
chegado ao país e, por mais que já estivesse atingindo de forma forte outros países como
Itália e China desde o início do ano, ainda não se tinham conhecimentos suficientes dos
impactos da doença, que é causa de lotação de UTIs em hospitais e já vitimou mais de 165
mil brasileiros, conforme divulgado nos meios de comunicação
(<https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/11/brasil-chega-a-165-mil-mortes-
por-covid-19-mostra-consorcio-da-imprensa.shtml> Acesso em: 18 nov. 2020). 

O excesso de cuidados, no momento atual, é medida necessária e isso se aplica
também à vigilância por parte da população e daqueles por ela eleitos para representá-la,
como o requerido, quanto às contratações feitas pelo Poder Público para evitar que o dinheiro
público seja utilizado de forma indevida - e aqui, reforço, não se está adentrando ao mérito da
contratação em discussão, mas na compreensão da intenção da parte ré, deputado federal, em
questionar contratações pelo Poder Público e, a seu ver, indevidas, tendo, inclusive, ajuizado
a Ação Popular antes mencionada e que ainda não teve seu desfecho. 

O discurso do réu teve, portanto, como objetivo a defesa dos interesses
públicos.

Em conflito de direitos fundamentais, no caso, sobrepõe-se o de crítica. 

Se não bastasse, o requerido informou nos autos acerca da Notícia de Fato n.
01.2020.00007322-4 instaurada pelo Ministério Público de Santa Catarina, por meio da 26ª
Promotoria de Justiça, para "apurar a contratação realizada em caráter emergencial pela Casa
Civil, por intermédio de dispensa de licitação (001/2020), da empresa OneWG
Multicomunicações Ltda" (evento 14, doc. 8). Logo, como alegado pelo réu em sua
contestação, não foi apenas o requerido que duvidou da licitude da dispensa de licitação.

Pleitos similares, embora não idênticos, foram debatidos na jurisprudência,
tendo sido reconhecida a prevalência do direito de crítica:
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APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSAS EM REDE SOCIAL
(FACEBOOK). CONTEXTO POLÍTICO. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE. DANO
MORAL NÃO CARACTERIZADO. Considerando que as publicações estão inseridas em
contexto de discussão eleitoral, com críticas ao governo, a partidos políticos, fazendo-se
alusão, inclusive, a outras figuras políticas, entendo que as publicações na rede social não
extrapolaram o direito à liberdade de expressão, não se mostrando possível, outrossim, que
meros dissabores sejam rotulados como agressão a atributos da personalidade. Sentença
reformada para julgar improcedente a ação. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº
70078137833, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer,
Julgado em: 12-09-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATORIA. ALEGAÇÃO DE
OFENSA À HONRA DO AUTOR, PESSOA PÚBLICA, EM COMENTÁRIO NA REDE SOCIAL
FACEBOOK. CASO CONCRETO NO QUAL NÃO CONFIGURADO O EXCESSO NO
DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSENTE PROVA
CONCRETA DE PREJUÍZO À IMAGEM DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. - Caso concreto em que o comentário lançado pelo réu em resposta a uma
publicação de terceiro, tecendo críticas a despesas com diárias durante a gestão do autor
como Secretário Municipal da Fazenda, não extrapolou a esfera de crítica tolerável, ainda que
pouco polida. Comentário que sequer pode ser de plano verificado como direcionado ao autor
e que não desborda da prerrogativa democrática de manifestação de descontentamento
político e da nova forma de interação que são as entabuladas em redes sociais virtuais, a
ponto de gerar dano moral indenizável, especialmente em se tratando de pessoa pública, cuja
exposição a críticas e juízos negativos já é naturalmente, em função do exercício do cargo,
esperada. Ausente excesso nos comentários do réu ou prova de dano efetivo à imagem e honra
do autor perante a comunidade de Roca Sales, ônus do qual não se desincumbiu. APELAÇÃO
DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70075225441, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 28-02-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA
JORNALÍSTICA. INSINUAÇÃO DE QUE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTARIAM
CONSTRUINDO SUNTUOSA RESIDÊNCIA EMPREGANDO RECURSOS PÚBLICOS
DESVIADOS OU ILEGALMENTE ADQUIRIDOS. TOM IRÔNICO E SARCÁSTICO.
PROTEÇÃO DO ERÁRIO. SINDICABILIDADE SOCIAL. TUTELA DO INTERESSE
PÚBLICO PRIMÁRIO. OFENSA À HONRA. CARACTERIZAÇÃO. EXERCICÍO ABUSIVO
DO DIREITO DE INFORMAR. SUSPEITAS TRANSMITIDAS COM CARÁTER ABSOLUTO.
ATRIBUIÇÃO À PRÁTICA DE ATOS DELITUOSOS. AUSÊNCIA DE AMPARO
INFORMATIVO. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO DA HONRA E
IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. 
A liberdade de expressão abrange menções e juízos de natureza desfavorável (até mesmo com
caráter mordaz ou irônico), especialmente em face de agentes públicos no geral. Isso porque a
sociedade civil também é titular do direito de liberdade de expressão, na condição de
interessada nos assuntos de relevância pública. A imprensa ganha notória importância na
tarefa de informar aos cidadãos sobre suspeitas de desvios funcionais ou atos de governo
concretizados em prejuízo do interesse público. Se torna imprescindível, entretanto, delimitar o
gozo do direito de liberdade de expressão, de modo a afastar eventuais excessos cometidos em
detrimento da honra, imagem e privacidade das pessoas. Nesse contexto, para o
reconhecimento da ilicitude na conduta do veículo de comunicação, imperiosa se faz a
evidência do cometimento de abuso de direito, dolo ou leviandade na publicação da matéria
jornalística. Com feito, a divulgação da notícia - para se evidenciar legítima - não está
atrelada à certeza cartesiana ou àquela advinda da coisa julgada formada no seio de um
processo judicial, mas sim à demonstração de um grau de verossimilhança decorrente do
processo de engendramento da informação. Entretanto, o direito de declinar críticas ou narrar
acontecimentos, posto a favor dos meios de imprensa, não autoriza a veiculação de pens
amento desprovido de base fática comprometida com a verdade, muito menos a expressão de
conclusões absolutas quando os dados que amparam a notícia impedem se chegar a esse tipo
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de raciocínio, mormente quando o viés da notícia tangencia a eventual prática de condutas
ilícitas. A existência de probabilidade e compatibilidade do entendimento arvorado pelo órgão
de comunicação com os fatos, por si só, não legitima sua transmissão ao público, senão
quando precedida de expressões que denotem tratar a conclusão de simples ponto de vista ou
de mero questionamento, de modo a ficar claro o posicionamento da mídia acerca do ocorrido,
mas sem pretensão de fulminar o estado de dúvida inerente a uma conclusão baseada em
conjecturas, prevalecendo o juízo crítico exercível pelo destinatário da informação. Deste
modo se equilibra a liberdade de expressão com o respeito aos direitos de personalidade da
pessoa alvo da notícia.  (TJMG -  Apelação Cível  1.0607.12.004656-2/001, Relator(a): Des.
(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2017, publicação da súmula em
01/12/2017)

A improcedência da demanda, portanto, é a medida que se impõe. 

Em face do que foi dito, julgo improcedente o pedido formulado por ONEWG
MULTICOMUNICACAO LTDA. e WILFREDO JOAO VICENTE GOMES contra JOÃO
ANTONIO HEINZEN AMIN HELOU.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, forte
no que dispõe o art. 85, §2º, do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, cobrando-se eventuais custas via
GECOF.

 

Documento eletrônico assinado por ELIANE ALFREDO CARDOSO DE ALBUQUERQUE, Juíza de Direito, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 310008672749v20 e do
código CRC 87982240. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELIANE ALFREDO CARDOSO DE ALBUQUERQUE 
Data e Hora: 19/11/2020, às 11:5:57 
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