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Agravo de Instrumento nº 0068966-20.2017.8.19.0000 
Agravante: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A 
Agravado: LORENZO PARISE CERVO 
Relator: DES. CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES 
 
 
 

Ementa: Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos morais 
c/c obrigação de não fazer. Matéria jornalística que noticiou acidente 
ocorrido com o agravado, menor absolutamente incapaz, sem 
autorização de seus representantes legais. Decisão agravada que 
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a remoção ou 
o bloqueio da matéria jornalística do site das empresas rés, sob pena 
de multa diária. Presença dos requisitos legais para o deferimento da 
tutela provisória de urgência. CPC, art. 300, caput. Probabilidade do 
direito invocado para o deferimento da tutela de urgência que 
encontra amparo nos artigos 15, 16 e 17 do ECA e bem assim no 
artigo 20 do Código Civil.  Resulta ainda evidente o perigo de dano 
ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a narrativa 
da exordial no sentido de danos psíquicos sofridos pelo menor em 
virtude da divulgação da notícia em tela e, ainda, o direito ao 
esquecimento. Decisão agravada não se afigura teratológica, 
contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do 
direito invocado, ou à prova dos autos. Observância do 
entendimento consolidado no Enunciado nº 59 da Súmula da 
Jurisprudência desta Corte. Desprovimento do recurso. 

 
 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 

Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, POR 

UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. 

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª 

Vara Cível da Comarca da Capital-RJ, nos autos de ação de reparação de danos c/c obrigação de 

fazer ajuizada pelo agravado em face da agravante e outros, que deferiu o pedido de tutela de 

urgência para que a parte ré, no prazo de 72 horas, efetue a remoção e/ou o bloqueio de matéria 

jornalística sobre acidente ocorrido com o agravado no dia 15/05/2016, sob pena de multa diária de 

R$ 1.000,00. A irresignação recursal sustenta, em suma, que as matérias jornalísticas exibidas pela 
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agravante em seus telejornais locais Bom Dia Rio e RJTV – 1ª Edição, não violaram direitos 

personalíssimos à imagem e à intimidade do agravado, eis que não revelaram sua identidade ou de 

sua família, muito menos exibiram sua imagem, se limitando a noticiar fatos de inegável interesse 

público. Aduz que o conteúdo da matéria foi muito objetivo e apenas informou sobre os fatos, sem 

qualquer sensacionalismo e sem fazer qualquer identificação do agravado e de sua família. 

Sustenta que a matéria ora impugnada tem amparo no direito de imprensa, sendo de evidente 

interesse público porque relata um fato em que um adolescente sobreviveu a uma queda do 13º 

andar de um edifício. Assim, ausentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência. 

Que, mesmo não concordando com a decisão recorrida, cumpriu com as obrigações que lhes foram 

impostas, derrubando os vídeos das matérias jornalísticas indicadas na inicial. Pugna pelo 

provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. 

Contrarrazões do agravado às fls. 23/32, pugnando pelo desprovimento do recurso. 

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no sentido do desprovimento do recurso (fls. 

34/39).  

É o relatório.  

Como cediço, a aferição do preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento 

de tutela provisória de urgência (“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo” – CPC, art. 300), está adstrita a juízo de cognição 

sumária do juiz da causa, não constituindo, a princípio, ato abusivo ou ilegal.  

Deste modo, somente haverá interferência da instância superior quando a decisão se 

evidenciar teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito 

invocado, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 59 da Súmula da Jurisprudência 

desta Corte, in verbis:  

 

“Somente se reforma a decisão concessiva ou não, da tutela de urgência, cautelar ou 

antecipatória, se teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do 

direito invocado, ou à prova dos autos.” 
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No caso dos autos, restou incontroverso que a agravante divulgou um acidente ocorrido 

com o agravado, menor absolutamente incapaz, sem o consentimento de seus pais, ou seja, a 

queda do 13º andar do prédio em que reside. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza o direito à liberdade, ao respeito e à 

dignidade da criança e do adolescente como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 

como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição da República e nas leis 

civis. 

Por conseguinte, os artigos 17 e 18 do citado Diploma Legal dispõem que “o direito ao 

respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do 

adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 

idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais” e que “é dever de todos velar pela dignidade da 

criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 

aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. 

Impende destacar que o artigo 20 do Código Civil dispõe que “salvo se autorizadas, ou 

se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de 

escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma 

pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se 

lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais” . 

Deste modo, tenho que a probabilidade do direito invocado pelo agravado decorre dos 

preceitos preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como da divulgação de sua 

imagem sem a devida autorização e, ainda, da possibilidade de apresentação de requerimento para 

fins de proibição de exposição de sua imagem. 

Resulta ainda evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo 

em vista a narrativa da exordial no sentido de danos psíquicos sofridos pelo menor em virtude da 

divulgação da notícia em tela e, ainda, o direito ao esquecimento. 

Como bem asseverado pela d. representante do Parquet “o risco de dano restou 

sobejamente caracterizado na possibilidade de acesso, a qualquer tempo e por qualquer pessoa, ao 

teor da matéria jornalística veiculada no site da agravada envolvendo o nome do adolescente, o 

que, a toda evidencia, lhe acarreta constrangimento” (fl. 38). 
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Portanto, a decisão agravada não se afigura teratológica, contrária à lei, notadamente 

no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos. 

Cabe anotar que colide com os interesses do menor o alegado direito constitucional de 

imprensa por parte da agravante e de informação jornalística e, ainda, o interesse público em 

relação ao acidente noticiado. 

Nada obstante, tais questões não foram apreciadas pela decisão agravada e se tratam 

de questões que remetem ao mérito da causa, razão pela qual devem ser analisadas primeiramente 

pelo Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância. 

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte em caso análogo, verbis: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RETIRADA 
DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO ELETRÔNICO. CONFLITO 
APARENTE ENTRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA LIBERDADE 
DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, COMUNICAÇÃO E 
INFORMAÇÃO E DA INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, VIDA 
PRIVADA, HONRA E IMAGEM DA PESSOA, PREVISTOS NOS ARTS. 
5º, IV, IX, X E XIV E 220, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES 
OS REQUISITOS DO ART. 273, DO C.P.C. MATÉRIA PUBLICADA HÁ 
MAIS DE DOIS ANOS. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Agravo de Instrumento nº 0032941-
76.2015.8.19.0000, Rel. Des. NORMA SUELY FONSECA QUINTES - 
Julgamento: 29/09/2015 - OITAVA CÂMARA CÍVEL). 

 

Diante do acima expendido, nego provimento ao recurso. 

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2018. 

 
 

CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES 
Desembargador Relator 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2015.002.33035
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2015.002.33035
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