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 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Maria Cecilia Pinto Goncalves 

 
Em 14/11/2019 

 
 
 

Decisão               
 
   Despacho diante da solicitação do patrono da parte autora, determinando o recolhimento das 
custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.  
    Trata-se de ação de indenização para reparação de danos morais e materiais cumulada com 
obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência  proposta por FRANCESCO 
MAZZARONE em face de " do site do Portal Eu, Rio" na pessoa de seu administrador EDISON 
CORRÊA, onde alegou, em suma,  que a ré veiculou nos dias 08, 09 e 10 de novembro matérias 
jornalísticas com o título "Destrincha situação da Santa Casa", onde mencionava diversos fatos 
inverídicos inerentes às atividades do Instituto Ivo Pitanguy e Centro de Cirurgia Plástica ICP RIO 
na pessoa do seu admiistrador, ora autora, nas dependências da 38a. enfermaria da Santa Casa, 
causando evidente prejuízo ao médico. Argumentou ainda que as referidas reportagens não 
reproduzem a verdade, posto que menciona que as cirurgias são feitas por  residentes sem  
auxílio  de  professor,  falta  de  higiene,  respeito, ética,  bem  como de mutilação  nas  
pacientes  e  erro  médico  por  parte  do  AUTOR,  trazendo inegável mácula a sua honra 
profissional. Cumpre  ressaltar  que  todas  as  pacientes  submetidas  à  
procedimentos cirúrgicos pelos profissionais que prestam serviço para o Instituto Ivo Pitanguy, são 
devidamente informadas de todos os riscos e complicação  inerentes  ao  ato  cirúrgico  por  
meio  de  Termo  de Consentimento  Informado,  razão  pela  qual  totalmente  inverídicas  
as alegações apontadas nas reportagens em questão.  Requereu o deferimento de tutela 
provisória de urgência, para que a parte ré seja compelida a retirar de imediato da rede mundial de 
computadores a matéria em questão ou se retrate das acusações de mutilação e demais 
acusações infundadas, sob pena de multa diária. 
      No que concerne ao pedido de tutela provisória de urgênca, o mesmo deve ser indeferido 
em sede de cognição sumária, pelas razões que passo a expor. 
    A tutela provisória prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil  é medida excepcional e 
somente deve ser deferida quando estiver evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
    O caso em tela envolve um aparente conflito de princípios constitucionais, assim, deve ser 
feita uma ponderação dos mesmos, de molde a evitar a supremacia de um sobre o outro, ou até 
mesmo a inobservância de algum deles. 
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     A veiculação de informações baseadas em fatos reais, objeto de reclamações de inúmeras 
pacientes junto à jornalista deve ser permitida, a fim de evitar a vedação à liberdade de expressão, 
sendo que as imagens devem ser analisadas à luz da liberdade de manifestação de pensamento.  
       Contudo, o dever de informar não pode ser extrapolado, de forma a causar violação da 
intimidade e da vida privada e ofensa à dignidade da pessoa humana, imagem e honra. 
        Os fatos narrados foram divulgados pelo réu, não tendo sido emitido juízo de valor, tendo 
sido entrevistadas inúmeras pacientes, que se limitaram a relatar as experiências vividas, 
conforme verificado junto aos links apontados pelo autor: 
 
"https://eurio.com.br/video/62/portal-eu-rio-destrincha-situacao-da-santa-casa-parte-1.html; 
https://eurio.com.br/video/63/portal-eu-rio-destrincha-situacao-da-santa-casa-parte-2.html; 
https://eurio.com.br/video/64/portal-eu-rio-destrincha-situacao-da-santa-casa-parte-3.html " 
    
    Note-se ainda que as entrevistas veiculadas pela ré refletem, a princípio, matérias de cunho 
jornalístico e não mero ataque à pessoa do autor ou à instituição médica beneficente ao qual ele 
representa.  
    Saliento ainda que após o contraditório, o pedido de tutela poderá ser melhor apreciado e que 
a tutela antecipada deve ser indeferida, sob pena de cerceamento ao direito/dever de informação 
e censura. Ademais,a questão sempre poderá ser resolvida com a devida reparação, após a 
regular instrução probatória.  
    Neste sentido:  
 
"DECISÃO MONOCRÁTICA.0033584-34.2015.8.19.0000 - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO.MARCELO LIMA BUHATEM - VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL .AGRAVO 
DE INSTRUMENTO - IMPRENSA - DIREITO À INFORMAÇÃO - LIBERDADE DE INFORMAR - 
HONRA E IMAGEM DA PESSOA - DECISÃO QUE INDEFERIU OS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA PARA FAZER RETIRAR REPORTAGENS E FOTOS DEPRECIATIVAS - ANÁLISE 
DOS DANOS EFETIVAMENTE CAUSADOS QUE SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO MÉRITO 
DA DEMANDA - JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR O 
DEFERIMENTO DA TUTELA - NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE - MANUTENÇÃO 
DO DECISUM NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO 
CPC.Data de julgamento: 18/12/2015. Data de publicação: 08/01/2016 ." 
 
"ACÓRDÃO.0163445-75.2012.8.19.0001 - APELAÇÃO.AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR - 
OITAVA CÂMARA CÍVEL.AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, COM 
PEDIDOS DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET. YOUTUBE. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO 
DE REPORTAGENS DE CONTEÚDO OFENSIVO À HONRA DO AUTOR. Demandante que 
pretende a não veiculação de notícias a seu respeito, as quais considera ofensivas à sua honra. 
Requerimento no sentido de que os vídeos referentes às reportagens que mencionam seu nome 
sejam retirados do Youtube. Pleito pela condenação do réu no pagamento de danos morais. 
Sentença de improcedência dos pedidos. APELO AUTORAL que repisa os argumentos da inicial. 
Sentença que não merece reforma. O direito à informação e o direito à imagem são consagrados 
na Constituição Federal. No entanto, as informações veiculadas nas notícias mencionadas na 
exordial não têm o condão de macular a imagem do recorrente. Ausência de excesso ou ato ilícito 
capaz de justificar reparação civil. Reportagens que se limitam a narrar fatos de interesse público. 
Direito à liberdade de informação que deve ser assegurado. Precedentes do Supremo Tribunal 
Federal e desta Corte de Justiça. Dano moral inexistente. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO 
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.Data de julgamento: 01/12/2015.Data de publicação: 
04/12/2015."   
 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS VEICULADAS EM CANAL DO 
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YOUTUBE, SITE E PÁGINAS DO FACEBOOK. PEDIDO DE INCLUSÃO DE FRASE DE ALERTA 
AO INTERNAUTA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA ATÉ A FORMAÇÃO DO 
CONTRADITÓRIO. SUMULA 59 TJRJ.A jurisprudência amplamente dominante, inclusive 
sumulada, neste Tribunal é no sentido de que a decisão que aprecia ou reaprecia o pedido de 
antecipação de tutela só pode ser reformada se teratológica ou flagrantemente ilegal (Súmula nº 
59 TJRJ). No caso em julgamento, o pronunciamento judicial não se ajusta a nenhuma dessas 
hipóteses. No caso específico, é imperioso anotar que a liberdade de informação e de 
manifestação de pensamento consiste em regra do Estado Democrático de Direito, configurando o 
direito de resposta meio de contraponto a tal liberdade, mas apenas com o fim de coibir eventual 
abuso nesse exercício (art. 5º, IV e V CRFB). Nessa ordem de ideias, a divulgação de opiniões, 
críticas ou comentáriosnegativos sobre candidatos a cargos eletivos, a princípio, não enseja direito 
de resposta porquanto ínsita ao processo eleitoral, autorizando-se a resposta apenas quando os 
termos utilizados extrapolam os limites do debate político e da crítica contundente. Nesta linha de 
raciocínio, a Corte Suprema já afirmou não haver lugar para a censura, dentro ou fora de período 
eleitoral, assegurada a plena liberdade de expressão com respeito a partidos políticos, candidatos 
e autoridades em geral nos termos do art. 220 da CRFB. Neste particular, resultaevidente o acerto 
da d. magistrada ao aguardar o exercício do contraditório, a fim de apurar, ainda que em cognição 
sumária, se a divulgação do conteúdo dos vídeos e textos em questão constituiu mero exercício do 
direito de opinião e da liberdade de pensamento político, ou se é possível constatar, desde logo, a 
suposta ofensa a direito da personalidade constitucionalmente tutelado e inviolável ( art. 5º, X 
CRFB). De outro lado, no que diz respeito ao risco de dano grave, conforme asseverou a i. 
magistrada, considerando já decorridos quase dois anos da veiculação das referidas matérias e 
tendo em conta que o autor não pleiteou a retirada das imagens ou dos textos de circulação, tal 
requisito não restou demonstrado. Assim, em sede de cognição perfunctória e ante a 
documentação efetivamente constante dos autos, conclui-se que, por ora, a decisão agravada 
deve ser mantida.RECURSO DESPROVIDO Agravo de Instrumento nº 
0020884-55.2017.8.19.0000, Relator Desembargador Ferdinaldo Nascimento, Décima Nona 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Unânime, 18/09/2018" 
 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Após o recolhimento, 
Cite-se conforme requerido.Deixo de designar a audiência prevista no artigo 334 do CPC, eis que 
o autor não manifestou o interesse na realização da audiência.  
 

Rio de Janeiro, 14/11/2019. 
 
 

Maria Cecilia Pinto Goncalves - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Maria Cecilia Pinto Goncalves 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4ZQN.PEVF.CIIC.ZQI2 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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