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MARIA ISABEL NOBRE DE OLIVEIRA, CPF nº 84975881187, RUA 
GONÇALO GOMES 145 MANGA - 78115-570 - VÁRZEA GRANDE 
- MATO GROSSO
DEPRECADOS: NERI GUILHERME ARTMANN, CPF nº 
25182250053, JORDÂNIA 1777, RUA JORDÂNIA, N 1777, 
APARTAMENTO 03, NA CIDADE E CENTRO - 76997-000 - 
CEREJEIRAS - RONDÔNIA, CURTPAM DESTILARIA DE ALCOOL 
LTDA - ME, CNPJ nº 08864561000140, LOTE 22, GLEBA 08, 
S/N,LINHA 04 EIXO, ZONA RURAL S/N, LOTE 22, GLEBA 08, 
S/N,LINHA 04 EIXO, ZONA RURAL ZONA RURAL - SÍTIO - - 76997-
000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica 
AV. das Nações, nº 2225, CEP 76997-000, Cerejeiras PROCESSO: 
7001907-04.2016.8.22.0013 
AUTOR: EBER COLONI MEIRA DA SILVA, CPF nº 79092098272 
ADVOGADO DO AUTOR: EBER COLONI MEIRA DA SILVA, OAB 
nº RO4046 
RÉUS: CLEDSON FRANCO DE OLIVEIRA, CPF nº 00028923162, 
GILMAR RAVAGNANI DE OLIVEIRA, CPF nº 68376499220 
ADVOGADOS DOS RÉUS: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO, OAB 
nº RO4469, VALDINEI SANTOS SOUZA FERRES, OAB nº RO3175, 
CLEDSON FRANCO DE OLIVEIRA, OAB nº GO44834 
SENTENÇA 
RELATÓRIO
EBER COLONI MEIRA DA SILVA, ingressou com obrigação de fazer 
com pedido de tutela antecipada em face de CLEDSON FRANCO 
DE OLIVEIRA e GILMAR RAVAGNANI DE OLIVEIRA. Em apertada 
síntese sustenta que é advogado do SINTRA-INTRA, e vem sendo 
alvejada por inúmeras ações judiciais, promovidas pelos Requeridos 
e seus advogados, todos com o propósito de destituir a atual 
diretoria do sindicato. Afirmou que os Requeridos vem patrocinando 
a publicação de mensagens inverídicas para o fim de comprometer 
a imagem do Requerente, inclusive afirmando ser ele partícipe em 
práticas criminosas.
Instruiu a inicial com os documentos necessários.
Foi deferida medida liminar para cessar a publicação de norícias em 
desfavor do Requerente (id n. 5909550)
Citados os Requerentes não contestaram a demanda (id n. 
16906564).
É o sucinto relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
JULGAMENTO ANTECIPADO 
Não é necessário a produção de outras provas além das já constantes 
nos autos, portanto, cabível é o julgamento antecipado da lide, na 
forma do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil.
Por se tratar de matéria de direito, dispensa-se a produção de prova 
oral, visto que os autos estão instruídos com as provas documentais 
pertinentes.
Consigna-se que o réu foi devidamente citado e não se defendeu 
nos autos, aplicando-se os efeitos da revelia. 
PRELIMINARES 
Sem incidência de matéria preliminar. 
MÉRITO 
Ultimada a instrução processual a demanda deve ser julgada 
improcedente. 
Primeiramente é preciso destacar que a revelia de per si não torna o 
Juízo adstrito a procedência do pedido, veja-se “a revelia no entanto, 
não enseja como consequência a procedência do pedido, estando o 
juiz livre para apreciar de acordo com a robustez das provas, podendo 
o autor não ter sua pretensão satisfeita, apesar da revelia, conforme 
(Reinaldo Filho, p. 148 – 149), pois se assim o fosse haveria grave 
violação ao princípio do convencimento motivado do magistrado. Tal 
se dá porque mesmo considerado os fatos verdadeiros a solução 
jurídica correta pode ser diversa da pretendida pelo autor. 
Para Celso de Mello (STF), a liberdade de expressão assegura 
ao profissional de imprensa – incluído o jornalismo digital – “o 

direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom 
contundente, contra quaisquer pessoas ou autoridades”. “O 
interesse social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a 
eventuais suscetibilidades que possam revelar as figuras públicas, 
independentemente de ostentarem qualquer grau de autoridade, 
conforme julgamento da ADPF 130. 
É preciso esclarecer que na demanda sub judice existe o conflito 
de valores constitucionais, isto é, o de liberdade de informação e o 
direito à intimidade. 
Registra-se que ao dar procedência nos pedidos dos autos incorrer-se-
ia em censura, o que é vedado pela Constituição, explica-se. 
No Estado de Direito, construído sob a égide dos princípios que informam 
e estruturam a democracia constitucional, não há lugar possível para 
o exercício do poder estatal de veto, de interdição ou de censura ao 
pensamento, à circulação de ideias, à transmissão de informações e ao 
livre desempenho da atividade jornalística de forma prévia.
Eventuais abusos da liberdade de expressão poderão constituir 
objeto de responsabilização “a posteriori” sempre, porém, no âmbito 
de processos judiciais regularmente instaurados nos quais fique 
assegurada ao jornalista ou ao órgão de imprensa ou as pessoas 
responsáveis pela circulação, de modo pleno, sem restrições, o direito 
de defesa, observados os princípios do contraditório e da garantia do 
devido processo legal. 
Nesse sentido, não cabe ao 
PODER JUDICIÁRIO impor uma obrigação de não fazer com efeitos 
“ad eternum” e de forma genérica aos requeridos para que não veicule 
nenhuma informação alguma acerca do requerente como consta na 
inicial “que os Requeridos se abstenham de proferir/divulgar/mencionar/
produzir qualquer assunto que envolva o Autor por qualquer meio de 
comunicação (jornais ou informativos físicos e virtuais, redes sociais, 
Whatsapp, blogs etc) e ainda, seja fixada, visando o cumprimento da 
obrigação na forma específica, multa a ser imposta ao Requerente por 
dia de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual 
será devida”, pois tal configuraria cerceamento a liberdade de imprensa, 
mas, se entender terem ocorrido abusos em situações específicas, a 
posteriori pode o interessado procurar o PODER JUDICIÁRIO na busca 
dos direitos que entende possuir.
Como já documentado, não cabe ao 
PODER JUDICIÁRIO vedar a circulação de ideias e estas se ofender 
a imagem de outrem surge a pretensão reparatória. Dessa feita, 
não é possível ordenar que alguém se abstenha de manifestar 
pensamentos, opiniões e informações, conforme disposição do art. 
5º, CF, leia-se: IX – é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença; X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Em razão 
dos fundamentos a improcedência é a medida que se impõe. 
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, RESOLVO o MÉRITO na forma do art. 487, inciso 
I, do Código de Processo Civil, REVOGANDO a tutela de urgência 
de id 5909550, e julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados 
na inicial. 
Custas processuais pelo autor da demanda.
Deixo de condenar o requerente em honorários sucumbenciais, pois 
Incabível impor ao vencido condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios quando, apesar da revelia, o réu sair vencedor na 
demanda, porquanto a verba honorária visa a remunerar atuação de 
advogado, o que, nessa hipótese, não ocorreu (Apelação 0001700-
34.2014.822.0001, Rel. Des. Rowilson Teixeira, Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado em 15/6/2016. 
Publicado no Diário Oficial em 23/6/2016.). 
Intimem-se as partes do teor desta DECISÃO.
Com o trânsito em julgado, arquive-se. 
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/
PRECATÓRIA
Cerejeiras,quinta-feira, 5 de março de 2020.
Artur Augusto Leite Júnior
Juiz de Direito


