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Sentença : Tipo A     
Classe : Ação Civil Pública

                SENTENÇA 
 

                         

                            Trata-se  de  Ação  Civil  Pública  proposta  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO 

FEDERAL contra IVANI VALENTIM DA SILVA, objetivando o reconhecimento da prática 

de ilícitos em decorrência de publicações vinculadas no “Portal  do Apuí”, administrado 

pelo demandado, em desfavor do povo indígena KAGWAHIVA TENHARIM, condenando-o 

a:

 

a)   Determinar ao demandado que apague em 48 (quarenta e oito) horas, todas as 

publicações  e  comentários  feitos,  desde  01/12/2014,  na  página  Portal  Apuí  no 

Facebook que tratem do povo indígena Tenharim, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (Um mil Reais); 

b)   Determinar  ao  demandado  que  se  abstenha  imediatamente  de  fazer  novas 

publicações, na referida página, que tratem do povo indígena tenharim, sob pena 

de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil Reais);

c)   Declarar a responsabilidade civil  do demandado e condená-lo a reparar o dano 

moral coletivo mediante o pagamento de indenização de R$ 100.000,00 (cem mil  

Reais). 

Alegou o MPF que os municípios de Humaitá, Manicoré e Apuí estavam 

vivendo, na época da propositura da ação, sob intensa comoção social em razão da morte 
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de um indígena (Ivan Tenharim) e o desaparecimento de três pessoas que se dirigiam de 

Humaitá  a Apuí,  que deveriam passar  pela terra indígena até chegar  ao seu destino,  

gerando estado de rebelião sem precedentes na região.

Afirmou  que  o  “Portal  Apuí”,  de  responsabilidade  do  demandado, 

organizado através de uma página da rede social “Facebook”, tem veiculado notícias com 

forte conteúdo discriminatório contra os indígenas da etnia em questão, com incitação ao 

ódio.

Transcreveu, exemplificativamente, algumas notícias cujo texto considera 

abusivo.

Sustentando que houve abuso no exercício  do  direito  da  liberdade de 

expressão, requereu, em sede liminar, que o demandado apague em 48 (quarenta e oito) 

horas,  todas  as  publicações  e  comentários  feitos,  desde  01/12/2013,  na  página  em 

questão,  que tratem do povo indígena tenharim,  bem como seja determinado que se 

abstenha imediatamente de fazer novas publicações, sob pena de imposição de multa 

diária.

Relatou  ter  sido  expedida  recomendação  ao  requerido,  a  fim  de  que 

cessasse a prática ilícita.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 21/327.

Decisão deferindo parcialmente a liminar pleiteada às fls. 329/337.

Às  fls.  342,  o  MPF  informa  o  descumprimento  da  liminar.  Juntou 

documentos às fls. 343/367.

Despacho determinando a Secretaria da Vara que busque informações 

sobre a Carta Precatória nº 73/2014.
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Contestação apresentada às fls. 386/411, acompanhada do documento de 

fls. 412. 

O Requerido aponta o desaparecimento de três pessoas na terra indígena 

Tenharim Marmelos e as postagens relativas ao caso como sendo os fatos geradores da 

ACP, informando que houve várias publicações jornalísticas relacionadas aos fatos de 

vários meios de comunicação, reproduzindo diversas publicações. Argumenta que suas 

postagens  não  possuem  cunho  jornalístico,  tendo  sido  veiculadas  em  um  site  de 

relacionamento e não na página de notícias, tendo agido na qualidade de cidadão comum 

e não de jornalista. Alega, ainda, que o direito à liberdade de expressão afasta o dever de 

indenizar, nos termos do art. 5º, IV, IX, X e XLI, da CF/88, tendo emitido opinião própria 

acerca dos fatos noticiados em jornais de grande relevância nacional.

Réplica, às fls. 426/430, em que o MPF rechaça as argumentações do 

Requerido.

O Requerido junta documentação às fls. 439/534, tendo o MPF tido vista 

dos mesmos e se manifestado às fls. 544/544-verso.

Não houve a especificação de outras provas. 

É o Relatório. Decido.

Não  havendo  questões  processuais  pendentes  de  exame,  adentro  na 

análise do mérito da causa.

Neste  ponto,  considero  oportuno  recordar  que,  ao  decidir  pelo 

deferimento parcial da medida liminar, este Juízo assim se pronunciou:

O Ministério Público Federal alega que o requerido vem abusando dos 
direitos de liberdade de expressão e exercício da função jornalística, 
propagando notícias e comentários com teor ofensivo e discriminatório 
em relação ao povo indígena tenharim.
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A liberdade de expressão é princípio expressamente previsto no art. 5º, 
IV IX e XIV da Constituição, assegurando-se o exercício da atividade de 
comunicação sem prévia licença ou censura:

Art. 5º (…)

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;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o  
sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

A Constituição, versando sobre o exercício da atividade de comunicação 
social, estabeleceu que o Estado, no plano legislativo, não poderia criar 
embaraços  à  plena  liberdade  de  informação  jornalística,  conforme 
expressamente  previsto  no  art.  220,  §1º.  Entretanto,  este  mesmo 
dispositivo estabeleceu que tal atividade comporta limitações, ao prever 
observância  do  art.  5º,  IV,  V,  X,  XII  e  XIV  do  texto  constitucional. 
Destacam-se as seguintes passagens:

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da  
indenização por dano material, moral ou à imagem;

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;

Ou seja,  embora  os  princípios  da liberdade  de expressão  e  do livre 
exercício  da  atividade  comunicação  social  sejam  assegurados 
constitucionalmente, não se pode considerar que esses direitos sejam 
utilizados abusivamente para a prática de ilícitos.

Todo  direito  assegurado  constitucionalmente  deve  ser  exercido  de 
maneira  ponderada  e  razoável,  não  sendo  objeto  de  proteção  as 
práticas que redundem em excesso.

No caso do exercício da liberdade de expressão, esta se revela lícita 
caso não ofenda a honra, a vida privada e imagem dos cidadãos, tal 
como expresso pelo texto constitucional. Também não pode redundar na 
prática de atos ilícitos, como injúrias e discriminações.

Em  acréscimo,  a  mesma  Constituição  que  assegura  o  exercício  da 
atividade de imprensa também contém comando de criminalização, em 
relação à prática do racismo, que é considerado crime inafiançável e 
imprescritível  (art.  5º  ,XLII).  Estabelece,  também,  como  objetivo  da 
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República  Federativa  do  Brasil  a  promoção  do  bem  de  todos,  sem 
preconceitos  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  e  quaisquer  outras 
formas de discriminação (art. 3º, IV). 

Assim, a liberdade de expressão e o exercício da atividade jornalística 
devem ser praticados com razoabilidade, sendo que há possibilidade de 
responsabilização  em  relação  a  quem  proceder  com  excesso  e  de 
adoção de medidas para fazer cessar o abuso.

O Ministério Público Federal pugna que o requerido seja compelido a 
retirar  de sua página eletrônica  toda e  qualquer publicação que faça 
referência ao povo tenharim, bem como se abstenha de realizar novas 
publicações com este assunto.

Entretanto,  tal  medida  se  revela  carente  de  razoabilidade.  Como 
exposto, em razão da liberdade de expressão e comunicação, somente 
se  revela  possível  determinar  a  retirada  do  material  considerado 
abusivo. A edição de comando amplo, obrigando a remoção de todas as 
publicações,  presentes  e  futuras,  sem  vinculação  a  eventual 
abusividade, equivaleria à censura, que é expressamente vedada pelo 
texto constitucional. Assim, é necessário verificar quais publicações são 
efetivamente abusivas.

Analisando detidamente  os  autos,  verifico  que  parte  das  publicações 
realizadas pelo requerido, na página denominada “Portal Apuí”, mantida 
da  rede  social  Facebook,  de  fato  é  abusiva,  por  possuir  conteúdo 
discriminatório  e  por  incitar  o  ódio  contra  a  etnia  tenharim.  Outras, 
embora  tenham  conteúdo  desfavorável  e  crítico  aos  indígenas,  não 
implica  em  abuso  do  exercício  da  liberdade  de  comunicação, 
constituindo mero exercício da atividade jornalística. Nesse sentido, voto 
proferido pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da ADPF 130, na 
qual se reconheceu a incompatibilidade da antiga Lei de Imprensa com 
a Constituição:

(...)a  crítica jornalística,  quando inspirada pelo  interesse público,  não  
importando a acrimônia e a contundência da opinião manifestada, ainda  
mais  guando  dirigida  a  figuras  públicas,  com  alto  grau  de  
responsabilidade na condução dos negócios de Estado, não traduz nem 
se  reduz,  em  sua  expressão  concreta,  à  dimensão  de  abuso  da  
liberdade de imprensa, não se revelando suscetível, por isso mesmo,  
em situações de caráter  ordinário,  à possibilidade de sofrer  qualquer  
repressão  estatal  ou  de  se  expor  a  qualquer  reação  hostil  do  
ordenamento positivo(...)

Assim,  notícias  que  informam  o  desaparecimento  e  homicídio  de 
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pessoas,  na  terra  indígena  Tenharim,  ou  que  relatam  o  possível 
envolvimento de indígenas no fato não ostentaram caráter abusivo, pois 
constituem mero exercício do direito à informação.

As  publicações  passam  a  ser  abusivas  quando  ostentam  tom 
discriminatório e injurioso,  bem como quando buscam atribuir a 
todo o grupo indígena a responsabilidade pela prática do ato ilícito, 
incitando  a  população  ao  ódio  contra  a  etnia.  Nesse  sentido, 
prossegue o Min. Celso de Mello, no aludido voto:
É certo que o direito de crítica não assume caráter absoluto, eis que  
inexistem,  em  nosso  sistema  constitucional,  como  reiteradamente  
proclamado por esta Suprema Corte (RTJ 173/805-810, 807-808, v.g.),  
direitos e garantias revestidos de natureza absoluta.(...)

É  importante  observar,  no  entanto,  Senhor  Presidente,  que  a  
Constituição da República, embora garantindo o exercício da liberdade  
de informação jornalística,  legitima a intervenção normativa do Poder  
Legislativo,  permitindo-lhe  –  observados  determinados  parâmetros  
referidos  no § 1º  do art.  220 da Lei  Fundamental  -  a  emanação de  
regras concernentes  à proteção dos direitos à integridade moral  e à  
preservação da intimidade, da vida privada e da imagem das pessoas.

Se assim não fosse, os atos de caluniar, de difamar, de injuriar e de  
fazer  apologia  de  fatos  criminosos,  por  exemplo,  não  seriam 
suscetíveis de qualquer reação ou punição, porque supostamente  
protegidos pela cláusula da liberdade de expressão.
Daí a advertência do Juiz Oliver Wendell Holmes Jr., proferida em voto 
memorável, em 1919, no julgamento do caso Schenck v. United States 
(249 U.S. 47, 52), quando, ao pronunciar-se sobre o caráter relativo da 
liberdade de  expressão,  tal  como protegida  pela  Primeira  Emenda à 
Constituição dos Estados  Unidos  da  América,  acentuou que  "A mais 
rígida proteção da liberdade de palavra não protegeria um homem que 
falsamente  gritasse  fogo  num  teatro  e,  assim,  causasse  pânico", 
concluindo, com absoluta exatidão, em lição inteiramente aplicável ao 
caso,  que  "a  questão  em  cada  caso  é  saber  se  as  palavras  foram 
usadas  em  tais  circunstâncias  e  são  de  tal  natureza  que  envolvem 
perigo evidente e atual ( 'clear and present danger') de se produzirem os 
males gravíssimos que o Congresso tem o direito de prevenir. É uma 
questão de proximidade e grau".

É por tal  razão que a incitação ao ódio público contra qualquer  
pessoa,  povo  ou  grupo  social  não  está  protegida  pela  cláusula  
constitucional que assegura a liberdade de expressão.
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Cabe referir,  neste ponto,  a própria Convenção Americana sobre  
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), cujo Art. 13  
exclui  do  âmbito  de  proteção  da  liberdade  de  manifestação  do  
pensamento "toda apologia ao ódio nacional,  racial  ou religioso  
que constitua incitação a discriminação, à hostilidade, ao crime ou  
à violência" (Art. 13, § 5º).
Tenho  por  irrecusável,  por  isso  mesmo,  que  publicações  que  
extravasam,  abusiva  e  criminosamente,  o  exercício  ordinário  da  
liberdade  de  expressão  e  de  comunicação,  degradando-se  ao  nível  
primário do insulto, da ofensa e, sobretudo, do estímulo à intolerância e  
ao ódio público, não merecem a dignidade da proteção constitucional  
que  assegura  a  liberdade  de  manifestação  do  pensamento,  pois  o  
direito  à  livre  expressão  não  pode  compreender,  em seu  âmbito  de  
tutela, exteriorizações revestidas de ilicitude penal ou de ilicitude civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que as seguintes publicações 
excederam os referidos limites:

•       Fls. 21-23: notícia que relata a “prisão” de três pessoas na Aldeia 
Tenharim, fazendo menção à confirmação de que o fato foi praticado por 
“índios tenharim”, generalizando a responsabilidade pelo fato;

•       Fls. 29-30: ao mencionar o ”caso das três pessoas que podem ter 
sido  sequestradas  por  índios  tenharim”,  novamente  generaliza-se  a 
responsabilidade pela prática do fato, havendo incitação ao ódio contra 
a etnia;

•       Fls. 41-44: novamente há incitação ao ódio, ao relatar que “Polícia 
Militar  e  Exército  querem  furar  bloqueio  para  levar  comida  para  os 
índios”,  generalizando a responsabilidade pelo ocorrido e difundido a 
ideia de que os indígenas não merecem amparo estatal. Ademais, nos 
comentários à notícia, o “Portal Apuí” manifesta diversas ofensas contra 
a população indígena: “não é só porque o cara bota um cocar na cabeça 
que vai poder sair por aí matando inocentes”, dentre outras;

•       Fls 55-57: ao referir à destruição de barco destinado à assistência 
indígena,  por  manifestantes,  em  tom  irônico:  “Que  pena!  Barquinho 
chique,  camarote,  TV  de  plasma,  muito  luxo...  tudo  cinza  agora”. 
Depreende-se  que  o  jornalista  apoia  o  ato  ilícito  praticado,  sendo 
abusivo porque constitui incitação a práticas criminosas.
•       Fls.  60-65:  refere-se aos defensores  de direitos  indígenas como 
“ativistas  oportunistas”  e  adota  tom  discriminatório  em  relação  a 
indígenas;
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•       Fls.  95-98:  nos  comentários  à  notícia,  o  “Portal”  adota  tom 
preconceituoso e de incitação ao ódio em relação aos indígenas;

•       Fls. 99-105: publicado um suposto relato feito por militar, no qual se 
incita a prática de violência contra os indígenas,  referindo-se a estes 
ainda como “todos malandros”;

•       Fls. 106-108: nos comentários das notícias, o jornalista adota tom 
generalizante,  atribuindo  a  toda  a  etnia  a  responsabilidade  pelo 
desaparecimento das pessoas que transitavam na transamazônica;

•       Fls.  119-124:  editorial  com  tom  discriminatório  e  incitando  ódio 
contra os indígenas;

•       Fls. 126-132, 134: novamente atribui-se aos indígenas, de forma 
geral, a responsabilidade pelo ocorrido;

•       Fls. 151-152: nos comentários da notícia, refere-se aos indígenas 
como “lixo” e atribui ao todo o grupo a responsabilidade por supostos 
ilícitos;

•       Fls.  153-155:  notícia  com  teor  ofensivo  aos  indígenas,  aos 
generalizar suposta prática de extorsão;

•       Fls.  157-158:  generaliza-se  a  suposta  prática  de  infrações 
criminosas, atribuindo responsabilidade aos indígenas como um todo;

•       Fl.  159:  fazendo  referência  indireta  aos  indígenas,  publica 
mensagem em tom irônico com intenção de incitar o ódio contra estes;

•       Fls.  161-163:  refere-se  genericamente  ao  grupo  indígena  como 
“organização criminosa” e, nos comentários, apresenta opinião ofensiva 
(vida de vadiagem já era);

•       Fls. 166-168, nos comentários, o editor do portal publica diversas 
passagens ofensivas aos indígenas;

•       Fls. 179-182: ao se referir a indígena supostamente preso por porte 
ilegal  de  arma,  adota  críticas  ao  seu  modo  vida,  expondo  tom 
preconceituoso em relação à integração da população indígena com a 
vida moderna;

•       Fls. 187-188: críticas em tom discriminatório contra os indígenas e o 
Ministério Público Federal, pela defesa de seus direitos;

•       Fls.  196-197:  usa  o  tom  “debiloides”,  contra  indígenas  e  seus 
defensores;

•       Fls.  203-205,  208-210:  generalização  de  suposto  fato  ilícito, 
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responsabilizando indígenas como um todo;

•       Fls.  220-225,  269,  272,  281-283:  novamente,  adota-se  tom 
generalizante,  em  relação  aos  indígenas,  para  atribuir  a 
responsabilidade pelo ilícito a todo o grupo;

•       Fl.  240:  refere-se  aos  rituais  adotados  pelos  indígenas  como 
“cultura de bravura e guerras”;

•       Fls. 244-246: vitimizando-se, o jornalista, para incitar ao ódio contra 
indígenas, afirma que na verdade há discriminação de índios contra não 
índios.

•       Fls.  256-257,  263-264,  276-278,  286:  adotam-se  tons  injuriosos 
contra defensores dos direitos indígenas;

Quanto às demais notícias colacionadas, não vislumbro abuso no seu 
teor.  Entretanto,  nas  seções  destinadas  aos  comentários  acerca  das 
notícias, diversos leitores do referido portal adotam tom preconceituoso 
e  injurioso  contra  os  indígenas,  sem  que  o  editor  da  página  adote 
qualquer providência para coibir o abuso.

Embora  o  editor  do  portal  não  seja  responsável  pelos  comentários 
elaborados  por  seus  leitores,  incorre  em  ilícito  quando,  tomando 
conhecimento quanto ao seu teor, não retira as manifestações abusivas.

Demonstrada a verossimilhanças das alegações.

Presente  também  o  risco  de  dano  de  difícil  reparação,  pois  a 
propagação  de  notícias  e  comentários  em  tom  discriminatório  aos 
indígenas  contribui  para  aumento  do  preconceito  e  da  intolerância 
contra esta minoria, sendo necessária a adoção de medidas urgentes 
para fazer cessar esta prática.

CONCLUSÃO
I  -  Desta feita,  de molde a prevenir  e cessar o ilícito consistente em 
ampla  incitação  ao  ódio  e  prática  de  injúrias  e  ofensas  contra  os 
indígenas,  DEFIRO  PARCIALMENTE  A  LIMINAR,  a  fim  de  que  o 
requerido, no prazo de 72 (setenta e duas) horas:

a) remova da página do “Portal Apuí”, na rede social “Facebook”, todas 
as notícias acima referidas (fls. 21-23, 29-30, 41-44, 55-57, 60-65, 95-
98,  99-105,  106-108,  119-124,  126-132,  134,  151-152,  153-155,  157-
158, 159, 161-163, 166-168, 179-182, 187-188, 196-197, 203-205, 208-
210, 220-225, 269, 272, 281-283, 240, 244-246, 256-257, 263-264, 276-
278, 286);
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b) remova, das demais notícias veiculadas, comentários que contenham 
ofensas,  injúrias  e  conteúdo  discriminatório  contra  os  indígenas 
tenharim.

II - Fixo ao requerido multa diária de R$800,00 (arts. 273, §3º e 461, §4º, 
CPC), que incidirá caso:

a) esta decisão não seja cumprida no prazo assinalado (72 horas);

b) reitere a publicação de notícias com tom discriminatório e ofensivo 
contra o povo indígena tenharim;

c) havendo publicação de comentários às notícias divulgadas na página 
eletrônica, com tom discriminatório e ofensivo contra o povo indígena 
tenharim,  o  requerido  deixe  removê-los  no  prazo  máximo  de  48 
(quarenta e oito) horas.

Para dar efetividade à medida, intime-se também, por carta precatória, a 
sociedade Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, com sede na Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Junior, n. 700, 5º andar, Itaim Bibi, São 
Paulo – SP, CEP 04542-000, para que proceda à remoção do conteúdo 
referido no item I, “a”, da conclusão desta decisão. Encaminhe-se, com 
a missiva, os documentos referidos no item I, “a”, supra.

Intimem-se. Cite-se.

Destaco, ainda, que a decisão acima transcrita foi cumprida, sendo que os 

termos  listados  pelo  Magistrado  que  a  proferiu  não  mais  aportaram aos  autos  como 

veiculados pelo requerido.

A principal tese de defesa é a de que as postagens não possuem cunho 

jornalístico, tendo sido veiculadas em um site de relacionamento e não na página de 

notícias, tendo agido o Requerido na qualidade de cidadão comum e não de jornalista. 

Alega, ainda, que o direito à liberdade de expressão afasta o dever de indenizar,  nos 

termos do art. 5º, IV, IX, X e XLI, da CF/88, tendo emitido opinião própria acerca dos fatos 

noticiados em jornais de grande relevância nacional.

Não lhe assiste razão. 
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Como adequadamente afirmou o MM. Juiz Federal Substituto que proferiu 

a liminar -  cujo conteúdo ratifico -   as publicações passam a ser abusivas quando  

ostentam tom discriminatório e injurioso, bem como quando buscam atribuir a todo  

o  grupo  indígena  a  responsabilidade  pela  prática  do  ato  ilícito,  incitando  a  

população ao ódio contra a etnia.

Em uma das mais graves publicações, já devidamente listadas na decisão 

liminar e posteriormente apagadas por ordem deste Juízo Federal, o Requerido chegou 

ao  ápice  de  se  referir  ao  Povo  Indígena  Tenharim  Marmelo  como  uma  organização 

criminosa. Ora, a afirmação, mesmo que tivesse sido a única proferida publicamente na 

web pelo Requerido, já seria suficiente para causar dano e gerar indenização, uma vez 

que a incitação ao ódio público e acusação de crime contra qualquer pessoa, povo ou 

grupo  social  não  está  protegida  pela  cláusula  constitucional  que  assegura  a 
liberdade de expressão, independente da circunstância de se quem fez a ofensa é ou 

não jornalista. 

Todos os demais infelizes, ofensivos e danosos momentos de expressão 

do requerido,  já  devidamente listados e apagados por  ordem judicial,  não podem ser 

inseridos no conceito de liberdade, eis que o instituto,  na sua aferição jurídica, não é 

absoluto e guarda limites na própria lei, na Constituição e nos Tratados Internacionais dos 

quais o Brasil é signatário e se comprometeu a respeitar.

No  ponto,  imprescindível  recordar  que  a  Convenção  Americana  sobre 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), em seu Art. 13, §5º,  exclui do 
âmbito de proteção da liberdade de manifestação do pensamento toda apologia ao 
ódio  nacional,  racial  ou  religioso  que  constitua  incitação  a  discriminação,  à 
hostilidade, ao crime ou à violência.
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A  aceitação  do  Brasil  no  que  diz  respeito  à  jurisdição  da  Corte 

Interamericana de Direitos Humanos desde a ratificação da Convenção Americana sobre 

Direitos  Humanos  implica  a  necessária  observância  do  chamado  controle  de 

convencionalidade internacional, que importa na chamada análise da compatibilidade das 

normas internas às normas de tratados internacionais de Direitos Humanos ratificados 

pelo Brasil (RAMOS, 2009, p. 245). Da perspectiva do controle de convencionalidade e da 

importância do diálogo entre as jurisdições, é possível notar a relevância da Convenção 

Interamericana contra Todas as Formas de Discriminação e Intolerância, igualmente já 

assinada pelo Brasil e que aguarda a ratificação a fim de harmonizar a legislação interna 

sobre  discriminação  e  intolerância,  bem  como  evitar  uma  futura  responsabilização 

internacional em caso de descumprimento do pacto.

O  Art.  4  da  Convenção  Interamericana  contra  Todas  as  Formas  de 

Discriminação e Intolerância afirma que:

Os Estados comprometem-se a  prevenir,  eliminar,  proibir  e  punir,  de 
acordo com suas normas constitucionais e com as disposições desta 
Convenção,  todos  os  atos  e  manifestações  de  discriminação  e 
intolerância,  inclusive:  I.  apoio  público  ou  privado  a  atividades 
discriminatórias  ou  que  promovam  a  intolerância,  incluindo  seu 
financiamento; II. publicação, circulação ou difusão, por qualquer forma 
e/ou meio de comunicação,  inclusive a internet,  de qualquer  material 
que:  a)  defenda,  promova  ou  incite  o  ódio,  a  discriminação  e  a 
intolerância; e b) tolere, justifique ou defenda atos que constituam ou 
tenham constituído genocídio ou crimes contra a humanidade, conforme 
definidos  pelo  Direito  Internacional,  ou  promova  ou  incite  a  prática 
desses  atos;  III.  violência  motivada  por  qualquer  um  dos  critérios 
estabelecidos no artigo 1.1; [...]” (OEA, 2013).

No  tocante  aos  modelos  conceituais  fornecidos  pela  doutrina,  para 

Winfried  Brugger[1] o  discurso  do  ódio  está  vinculado  à  utilização  de  palavras  “que 

tendem a insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade,  
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nacionalidade, sexo ou religião” ou ainda à sua potencialidade ou “capacidade de instigar 

violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas”. 

Por sua vez, Samanta Ribeiro Meyer-Pflug[2] define o discurso de ódio 

como a manifestação de “ideias que incitem a discriminação racial, social ou religiosa em 

determinados grupos, na maioria das vezes, as minorias”. 

Já para Alvaro Paul Diaz[3], o discurso do ódio deve ser mais que uma 

manifestação  de  antipatia,  deve  indicar  a  hostilidade  contra  determinado  grupo.  É 

importante,  nesse  ponto,  verificar  os  elementos  de  discriminação  e  externalidade  do 

discurso do ódio, bem como seu caráter segregacionista,  bem trabalhado por Rosane 

Leal da Silva[4] e visualizar a clara intenção do Requerido em protagonizar o fenômeno 

das ofensas, contaminadas que estavam as suas falas repugnantes pelo desejo de atingir  

o Povo Tenharim Marmelo, qualificando-o inteiramente como “organização criminosa” e 

incitando  o  ódio  de  todos  contra  eles  para  que  ficassem  isolados,  dimunuídos,  sem 

defesa, acuados e prestes a abandonar seus territórios protegidos ou cometer violações 

de toda ordem.

Recordemos que, no conceito de Meyer-Plufg, a concepção de incitação à 

discriminação é o elemento nuclear para a identificação desse discurso. Com a intenção 

de reforçar tal classificação, posso afirmar que a produção do ódio neste caso concreto 

passa também por  fases  preparatórias  (onde  o  requerido  pensou,  planejou e  decidiu 

publicar sua opinião ofensiva e danosa contra o Povo Indígena aqui  tratado)  como o 

estímulo  ao  preconceito,  na  perspectiva  de  ativar  no  grupo  dominante  “percepções 

mentais  negativas  em face de indivíduos e  grupos socialmente  inferiorizados”  (RIOS, 

2008, p. 15). 

Por fim,  deixo de acolher o pleito concernente à proibição de utilização 

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL JAIZA MARIA PINTO FRAXE em 28/06/2017, com base na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 12820163200298.

                                 Pág. 13/15



 

  0  0  0  2  2  0  6  3  4  2  0  1  4  4  0  1  3  2  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS

Processo N° 0002206-34.2014.4.01.3200 - 1ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00163.2017.00013200.1.00155/00128

de manifestações que contenham o nome do Povo Tenharim Marmelo, por considerar que 

os sistemas legal, constitucional e internacional vigentes não protegem a censura prévia 

neste  campo  delimitado  de  discussão  sobre  manifestação  de  pensamento,  cabendo 

exclusivamente a responsabilização por atos após a sua prática.

Ante o exposto,  confirmo a decisão liminar antes concedida  e, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/15,  acolho em parte os pedidos formulados na 
petição inicial, resolvendo o mérito da lide para os seguintes fins:

a)    Ratifico  a  determinação para  que  o  Requerido  IVANI  VALENTIM  DA SILVA 
remova as  notícias e  comentários que contenham ofensas,  injúrias  e conteúdo 
discriminatório contra os indígenas Tenharim, todas consideradas por este juízo 
como “fora do campo democrático” e “não protegidas pela liberdade de expressão”,  
apagando-as  em definitivo,  conforme a  lista  já  elaborada  por  este  juízo  e  que 
consta expressamente da decisão liminar reproduzida nesta Sentença;

b)    Declaro  a  responsabilidade  civil do  Requerido  IVANI  VALENTIM  DA SILVA 
pelas publicações ofensivas e o condeno a reparar o dano moral coletivo a favor do 
povo  indígena  KAGWAHIVA  Tenharim  (Marmelo),  mediante  o  pagamento  de 
indenização que fixo nos limites pleiteados na inicial, no valor de R$  100.000,00 
(cem mil Reais). 

c)    Sobre  a  condenação  imposta  na  letra  b incidirão  juros  de  mora  e  correção 
monetária. A correção monetária do valor da indenização por dano moral coletivo 
indígena  incide  a  partir  da  presente  data,  em  harmonia  com  o  enunciado  da 
Súmula 362 do STJ[5], e será computada conforme Manual de Cálculos da Justiça 
Federal, quando da liquidação da sentença.

d)    Os juros de mora serão contados a partir do vencimento da obrigação, o que se 
dará a partir da citação válida e serão calculados conforme o Manual de Cálculos 
da Justiça Federal. Nesse caso, a fixação do termo inicial dos juros moratórios na 
data da citação se harmoniza com a regra implícita no art. 397,caput, CCB, de que 
nas obrigações que até então não desfrutavam de certeza e liquidez, a mora é ex 
persona, ou seja, constitui-se mediante interpelação do credor. Precedentes: REsp 
1.257.846-RS, Terceira Turma, DJe 30/4/2012; e REsp 762.799-RS, Quarta Turma, 
DJe 23/9/2010.
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e)    Não cabe, em ação civil  pública julgada procedente, condenação em custas e 
honorários advocatícios, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no RE 
428324/DF, não existindo, na hipótese, vulnerabilidade do art. 128, § 5º, inciso II da  
CF/88.
Registros, publicações e intimações necessárias.
Manaus, 28 de junho de 2017.
Juíza Federal  Titular Jaiza Maria Pinto Fraxe
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