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Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Marcia Santos Capanema de Souza

Em 31/07/2020

Decisão              

Cuidam  os  autos  de  ação  de  conhecimento,  proposta  pelo  procedimento  sumaríssimo,  onde
postulou a parte autora, em sede de antecipação de tutela, a condenação da parte ré na obrigação
de fazer consistente em excluir as publicações realizadas em rede social, as quais são ofensivas e
difamatórias. Inicialmente, incumbe destacar que, inobstante a parte ré seja Deputada Federal,
não se pode compreender que a Imunidade concedida pela Constituição da República de 1988,
em seu art. 53,
seja de natureza absoluta, haja vista que os Tribunais Superiores lecionam se tratar de imunidade
relativa,   sendo   necessária   a   manifestação   do   pensamento   conexa   ao  exercício   do
mandato.
Assim, como nos caso dos autos a matéria divulgada não demonstra, em tese, vínculo com o
exercício do mandato, aprecio o requerimento formulado.
Consoante cediço, o caso em tela demonstra claramente a incidência de colisão entre direitos
fundamentais, de um lado temo o direito à informação e de outro o direito de tutela à intimida,
sendo certo que em hipóteses como essas, o critério utilizado para solução do conflito é a Teoria
da Ponderação, já que os direitos em voga ostentam a mesma natureza jurídica e gozam da
mesma proteção.

Nesta Seara, é o entendimento da doutrina:

"   No   que   se   refere   à   liberdade   de   informação   jornalística,   a   Constituição
estabeleceu expressamente   restrições  impostas  pelo  princípio   do   direito   à  privacidade  e
pelas  regras   da  vedação   do   anonimato,   do  direito   de  resposta,   de  atendimento   às
qualificações profissionais legalmente estabelecidas e de respeito ao sigilo da fonte (art. 220, §
1º.).  São comuns os conflitos  envolvendo a liberdade de informação jornalística  e  o  direito  à
privacidade. Nessas hipóteses, assim   como   ocorre   em   todos   os   casos   de   colisões   de
princípios,   é   necessário   analisar   as
circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas à luz de alguns critérios objetivos que devem pautar a
ponderação,  tais  como:  i)  a  veracidade  da  informação;  ii),  o  contexto  jornalístico  no  qual  foi
divulgada; iii) e o interesse público ( e não apenas o "do público") o acesso aos fatos divulgados."
(Curso de Direito Constitucional, Marcelo Novelino, 13ª Ed., p.410)"

110                                                                        MARCIACAPANEMA                                                                                     





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 5º Juizado Especial Cível - Copacabana 
Siqueira Campos, 143 sobreloja 40 e 41-DCEP: 22030-070 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 25459800   e-mail: 
cap05jeciv@tjrj.jus.br 

  Ao exame do caso concreto,  verifico que foram publicadas informações,  tentando vincular à
imagem da parte autora à prática de crime de homicídio, note-se, sem lastro probatório ou indícios
suficientes   de   autoria,   o   que   de   certa   forma   vem   também   incitando   várias   pessoas
a compartilharem essa notícia, além de incitar o ódio em relação à pessoa do autor.
Desse modo, constato que neste caso está ocorrendo abuso do direito de informação, o qual se
não obstado, poderá acarretar sérios problemas à segurança do autor, razão por que, concluo pela
violação à dignidade da pessoa humana.
Posto isso, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para condenar a parte ré na obrigação de
fazer consistente em retirar de sua plataforma digital, no prazo de 48h, as publicações do facebook
e   twitter,   disponível   nos   seguintes   URL's:
1)  https://www.instagram.com/p/B_gUdtDnGKA/ 
2)  https://www.facebook.com/marcosdoval/photos/urgente-testemunha-revela-
liga%C3%A7%C3%A3o-de-ad%C3%A9lio-bispo-com-jean-wyllysjean-wyllys-
ser/2073434662791079/ , sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) enquanto
perdurarem as publicações.  

Rio de Janeiro, 05/08/2020.

Marcia Santos Capanema de Souza - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Marcia Santos Capanema de Souza

Em ____/____/_____
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