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                                    3VARCIVBSB
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Número do processo: 0721623-12.2020.8.07.0001

Classe processual:  PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Autor: BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI

Réu: EDITORA ABRIL S.A. e outros

 

 

 

Trata-se de processo de conhecimento, pedido de tutela provisória, proposto
por Biatriz Kicis Torrents de Sordi em face de Grupo Abril S.A e Robson Bonin da Silva.

A autora narra que, no dia 16/06/2020, o jornalista Robson Bonin publicou na
coluna Radar da revista eletrônica Veja matéria intitulada "Ordens do STF desnudam
primeiro grande escândalo do governo Bolsonaro – Grupo criminoso investigado por
propagar fake news e articular ataques antidemocráticos a instituições da República
é alvo de dois inquéritos."  Alega, ainda, que a reportagem foi publicada com
fotografia na qual consta sua presença. 

Afirma que a reportagem afeta sua honra e sua imagem. 

Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a
imediata exclusão da reportagem indicada na inicial das redes sociais dos réus. 

Decido.

 O artigo 300 do Código de Processo Civil  dispõe que 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”.

  No presente caso, não é possível verificar, em juízo de cognição sumária, a
probabilidade do direito da autora, devendo a questão ser devidamente apurada, a fim
de saber se os réus transbordaram os limites dos direitos relativos à liberdade de
expressão. 

Explico. 
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Aparentemente, a questão que será objeto de discussão no processo cinge-se
em determinar se há obrigação, ou não, de os réus retirarem de suas redes sociais
matéria jornalistica em que existe veiculação da imagem da autora.

Preliminarmente, esclareço que se aplicada ao caso técnica de ponderação de
interesses entre duas garantias individuais constitucionalmente previstas, quais
sejam: a inviolabilidade da honra e da imagem do indivíduo [art. 5º, X, CF] e a
liberdade de expressão [art. 5º, XI, CF].  

 Considerando a existência de conflito entre os princípios constitucionais acima
citados, não obstante a alegação de danos pela vinculação de notícias ofensivas ao
nome e reputação da autora, necessário que seja garantido do contraditório e da
ampla defesa aos réus, ante a primazia princípio da   liberdade de expressão,
que desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser
uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades.

Ademais,  a remoção ou exclusão ‘imediata’ da reportagem das redes sociais
dos réus depende de prova documental de que a sua veiculação é temerária, inverídica
ou realizada de má-fé, o que não é passível de constatação, de plano, na hipótese, de
modo que se deve aguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos
réus para reexame do pedido.

Neste sentido os acórdãos abaixo colacionado:

 

  AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MATÉRIA
JORNALÍSTICA OFENSIVA. RETIRADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
CONDUTA DESABONADORA. DIREITO DE RESPOSTA. PRECEDENTE. A
tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser
deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo
300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a
reversibilidade dos efeitos da decisão. A liberdade jornalística
encontra limites estabelecidos pela própria Carta Magna (artigo 220, §
1º), de tal sorte que o veículo de comunicação social não possui
autorização legal para atuar de forma absoluta, devendo respeitar,
dentre outros direitos protegidos, a honra, a dignidade e a imagem
das pessoas, sob pena de reparação do dano decorrente da violação
(artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal). Não havendo imputação
de fato ou conduta desabonadora à recorrente, não há que falar na
retirada de texto jornalístico publicado. O Supremo Tribunal Federal já
se posicionou no sentido de que a medida própria para eventual
abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a
supressão liminar do texto jornalístico.  

(Acórdão 1195364, 07123738920198070000, Relator: ESDRAS
NEVES,   6ª Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no
DJE: 30/8/2019. Pág.:   Sem Página Cadastrada.)AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE GARANTIAS
FUNDAMENTAIS. REPORTAGEM. REMOÇÃO. LIMINAR. REQUISITOS.
AUSENTES. I - Para a concessão da tutela de urgência, o interessado
deve apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
i i hi ó II I i
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inexistentes na hipótese.     II - Isso porque, ao sopesar as garantias
constitucionais   aparentemente em conflito, verifica-se que, na
hipótese, deve-se dar prevalência, em princípio, a liberdade de
pensamento, de expressão e de comunicação, pois, em uma análise
perfunctória, não se verifica abusividade na matéria jornalística
questionada.   III - Depois, a reportagem foi publicada há mais de três
anos, o que afasta a urgência necessária ao deferimento da medida. 
 IV - Negou-se provimento ao recurso.

(Acórdão 1155451, 07193044520188070000, Relator: JOSÉ
DIVINO,  6ª Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no
DJE: 18/3/2019. Pág.:  Sem Página Cadastrada.)

 

Dessa forma, verifico a necessidade um maior lastro probatório para
comprovação de eventual irregularidade perpetrada pelos réus, de modo, inclusive, a
prestigiar o contraditório e a ampla defesa antes de proferir decisão que capaz de
restringir o âmbito de proteção da liberdade de expressão.

Ausente a probabilidade do direito da autora,  imprescindível a
perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório,
devendo ser oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os
fatos deduzidos na inicial.

Por tais razões, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela.

Noutro giro, recebo a inicial de id. 67718376.

Em atenção às medidas de  prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus –
COVID – 19 adotadas no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal   e como
forma de cooperar para que se obtenha em tempo razoável a solução da
controvérsia, sem comprometimento da saúde dos jurisdicionados, partes e
advogados, e dos membros e servidores do Poder Judiciário, deixo de designar nova
data para realização da audiência de conciliação prevista no artigo 334 do Código de
Processo Civil.

Ante o exposto, determino a citação dos réus para apresentação de resposta
(aviso de recebimento).

Advirta-se que o oferecimento de resposta deverá ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias, contados  da data de  anexação do último aviso de recebimento ao
processo, conforme o disposto no artigo 335, III, c/c o artigo 231, I, c/c 231, §1º, todos
do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se.

Após, aguarde-se o retorno dos avisos de recebimento expedidos para citação
dos réus. 

Intime-se o autor para ciência. 
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BRASÍLIA-DF, 17 de julho de 2020 

GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ

Juíza de Direito
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