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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação Cível nº 1.386.268-7, da 25ª Vara Cível do Foro Central da 

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em que é apelante 

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e Apelada ANILSE TERESINHA BIANCHINI. 

 

I – EXPOSIÇÃO DOS FATOS: 

 

A ré, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, interpôs 

recurso de apelação (fls. 439/461 – MOV. 96.1), contra a sentença (fls. 

410 – MOV. 87.1), proferida na Ação de Obrigação de Fazer sob nº 

00002175-06.2014. 8.16.0179, ajuizada por ANILSE TEREZINHA 

BIANCHINI, que julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de 

determinar que desvinculem das buscas efetuadas pelo nome completo 

da autora, os resultados com endereços eletrônicos indicados na inicial, 

condenando-a, solidariamente com a Ré YAHOO DO BRASIL INTERNET 

LTDA, ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em R$ 2.000,00. 

Em suas razões recursais (mov. 96.1), de início, 

informou que desvinculou das buscas efetuadas pelo nome da autora, os 

resultados nos endereços eletrônicos apontados na inicial, em 

cumprimento à ordem liminar. Arguiu, em preliminar, a ausência de 

interesse de agir, tendo em vista que o pedido de exclusão de resultados 

é inútil para proteger o direito material, na forma pretendida na exordial. 

Asseverou que “a ferramenta de busca não é capaz de remover o 

conteúdo ilícito do ambiente virtual”, o que torna evidente a ineficácia e 

inutilidade da medida. Argumentou que embora a apelada pretenda a 
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remoção do conteúdo das informações (hospedadas em diversos links 

listados na inicial), o buscador Google Search apenas aglutina resultados 

de pesquisas feitas na internet, sendo inaplicável o denominado “direito 

ao esquecimento”, no presente caso. Sustentou que as alegações da 

autora, quanto à direitos fundamentais supostamente violados, não 

procedem, porque o direito à informação, titularizado por toda a 

sociedade, a eles se sobrepõe. Ponderou que o método para resolução 

de aparentes conflitos que envolvem direitos fundamentais é o da 

técnica da proporcionalidade, onde devem ser considerados, 

especialmente, o subprincípio da adequação e da necessidade. Aduziu 

que, se no paradigma das conclusões do Tribunal de Justiça da União 

Européia, no caso Mário Costeja Gonzalez, mostrou-se efetiva a retirada 

de conteúdo de ferramentas de busca, no Brasil, o entendimento da 

jurisprudência é diverso. Ressaltou que a autora pretende desvincular 

notícias que ganharam visibilidade nacional, envolvendo adoções 

irregulares, tortura contra incapazes, portanto, de relevância nacional e 

interesse público. Asseverou o caráter da função social da informação e 

que “não caberia à Google remover quaisquer desses links, sob pena de 

censura e mitigação dos princípios da liberdade de expressão e 

informação, visto que, além de fruto do trabalho jornalístico, são 

provenientes de fontes da mídia nacionalmente e internacionalmente 

reconhecidas.” Alegou que a remoção pretendida é inadequada, porque 

há prevalência do direito da sociedade à informação que é útil e de 

interesse coletivo, sendo certo que não guarda proporcionalidade à 

gravidade da causa descrita pela autora. Reiterou que a pretensão 

autoral não será eficaz e eficiente para tutela o direito alegado. Afirmou 

que a sentença, tornando definitiva a tutela antecipada, compelindo à 

apelante ao cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária, 

ensejará o enriquecimento ilícito da apelada, estado desvirtuado o 

instituto das astreintes no presente caso. Afirmou que a multa é 
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desproporcional e muito maior do que usualmente aplicado. Argumentou 

que o valor da multa é descabido, não possui caráter indenizatório, e 

deve ser fixado consoante o princípio da razoabilidade. Pediu o integral 

provimento do recurso e, subsidiariamente, que seja revisto o valor da 

multa para adequá-la à valor razoável. 

Apresentadas contrarrazões ao recurso (mov. 

112.1), a apelada ressaltou que há evidente interesse de agir na 

demanda, pois somente através da obrigação de fazer pretendida os 

acessos às informações passam a ser restringidas aos usuários, sendo o 

“Google” o buscador mais utilizado. Pugnou, em síntese, pela 

aplicabilidade do “direito ao esquecimento”, destacando, principalmente, 

o princípio da dignidade da pessoa humana. Sustentou que as acusações 

foram feitas em 2001, e, passados mais de 10 anos, há ainda “curiosos” 

que se utilizam de reportagens antigas, sendo lhe assegurado o direito 

de evitar novos constrangimentos. Asseverou que não há interesse social 

na disponibilidade das notícias, porque além de muito antigas, “os 

supostos fatos delituosos jamais foram confirmados”. Ponderou que a 

medida pretendida é adequada para cessar os constrangimentos e que 

há proporcionalidade na multa aplicada. Noticiou que, em consulta 

realizada em 29.03.2015, a busca com o resultado foi novamente 

incluída no site do “Google”, pedindo o desprovimento do recurso e 

aplicação da multa por descumprimento da obrigação imposta na 

sentença.    

Distribuído ao Des. Mário Helton Jorge, foi 

determinada a redistribuição do recurso, em razão da prevenção, com 

fulcro no artigo 197, caput, do RITJ, para o Desembargador José Augusto 

Gomes Aniceto (fls. 08/09 TJPR). 

Pelo Des. José Augusto Gomes Aniceto foi 

determinada a restituição dos autos ao Des. Mário Helton Jorge, em 

razão da competência da 12ª Câmara Cível (fls. 14/16 TJPR). 
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É o relatório. 

 

II – VOTO E SEUS FUNDAMENTOS: 

 

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual 

autora pretende seja a ré compelida a excluir dos seus bancos de dados 

os resultados que indiquem o seu nome (Irmã Anilse Terezinha Bianchini) 

dos constantes das URLs nominadas na inicial 

(http://www.estadao.com.br/arquivo/cidades/2001/not20010703p19679.h

tm, entre outras).  

Ressaltou que os conteúdos acessados lhe 

causam constrangimento, incentivam a perseguição e ferem o seu direito 

à privacidade, ao esquecimento; igualmente, asseverou que as 

informações obtidas pelos usuários violam, sobretudo, o princípio da 

dignidade da pessoa humana.  

Por oportuno, e porque relevante à compreensão 

do direito invocado, segue breve relato dos fatos expostos na inicial:  

 

“Durante nove anos, ocupou o cargo de Diretora da 
Creche Municipal Santa Terezinha, localizada na 
cidade de Guarapuava e, por controlar a rebeldia de 
algumas crianças com um pouco mais de 
rigorosidade, teve algumas das suas ações mal 
interpretadas por pais e colaboradores da instituição, 
que as comunicaram ao Ministério Público do Estado 
do Paraná. 
Munido dessas informações, o Ministério Público 
denunciou a Irmã Anilse pela prática de diversos fatos 
supostamente delituosos, mas, analisando o caso, o 
Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da 
pretensão punitiva do Estado em relação a alguns 
deles, mas proferiu sentença condenatória em relação 
aos demais, fixando uma pena de dezesseis anos 
(catorze anos e três meses de reclusão e um ano e 
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nove meses de detenção), em regime fechado, mas 
cinquenta e oito dias-multa. 
Contra esta decisão, foi interposto recurso de 
apelação, o qual foi julgado pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná em 31/05/2007 e resultou na 
declaração da extinção da punibilidade da Irmã Anilse 
em relação a todos os crimes denunciados, isentando-
a de qualquer tipo de pena (...)” 
 

Também, cumpre consignar, que a ora apelante 

interpôs agravo de instrumento (mov. 42.1) contra a decisão que deferiu 

a antecipação da tutela (mov. 26.1), determinando a obrigação de fazer, 

sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (art. 461, do CPC).  

O agravo de instrumento (sob nº 1.269.720-6) foi 

distribuído ao Desembargador José Augusto Gomes Aniceto, que, através 

de decisão monocrática, proferida com fulcro no artigo 557, caput, do 

CPC, manteve a antecipação da tutela concedida pelo juiz a quo, 

negando seguimento ao recurso (publicada em 04.11.2014).  

Sobreveio a sentença, julgando parcialmente 

procedente o pedido, determinando a obrigação às rés, de 

desvincularem das buscas efetuadas pelo nome completo da autora, os 

resultados com endereços eletrônicos indicados na inicial, condenando-

as, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios.  

Apelou somente a ré GOOGLE BRASIL INTERNET 

LTDA, cingindo-se a controvérsia recursal sobre: a) a ausência de 

interesse de agir, tendo em vista o argumento de que o pedido é inútil 

para proteger o direito material; b) a ponderação entre os direitos 

fundamentais da autora, supostamente violados através da busca pelo 

seu nome na internet, em contrapartida ao direito à informação, 

titularizado por toda a sociedade; c) a ponderação do aparente conflito 

que envolve direitos fundamentais, segundo a proporcionalidade; d) a 
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consideração acerca da gravidade dos fatos que vinculam a notícia 

(tortura de crianças, adoção ilegal, entre outros) e o direito à informação 

pela sociedade; e) o excesso na cominação da multa diária. 

Em primeiro lugar há que se afastar a preliminar 

arguida pela apelante, posto que é evidente o interesse de agir no 

presente caso.  

A tutela buscada não é inútil, pois reconhece-se 

que é possível à ré desvincular os resultados das buscas efetuadas pelo 

nome completo da autora; o cumprimento da obrigação visada não 

excluirá o conteúdo da web (já que vinculado em reportagens nas URL’s 

elencadas na inicial), mas certamente restringirá o acesso de modo 

significativo, resguardando, em parte, os direitos fundamentais invocados  

pela autora. 

Portanto, como se vê, pretende a autora que seja  

limitado o acesso às URL indicadas, através da ferramenta de busca do 

Google, porque os resultados dizem respeito a conteúdo de informações 

(processo e reportagens) antigas, que lhe causam prejuízos ao nome e a 

imagem.   

A propósito, é inegável que a ferramenta Google 

Search não é a única utilizada para buscas na web, porém este fato não 

a exime de cumprir a medida, pois, certamente, o Google é um dos mais 

utilizados sites de pesquisa pelos usuários da internet, sendo que a 

desvinculação da localização do conteúdo das notícias, no caso concreto, 

irá evitar prejuízos à autora.  

Manifesto o interesse de agir, portanto. 

Quanto ao mérito, no que diz respeito ao direito à 

livre informação em ponderação aos direitos fundamentais 

personalíssimos da autora, certo é que as notícias propagadas na web se 

relacionam a fatos supostamente ocorridos há mais de 10 anos, mas 

que, ainda assim, causam evidente constrangimento. 
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Ressalte-se que as notícias que são acessadas 

pelo site de busca degradam o nome da autora, uma vez que informam a 

sua prisão e o envolvimento em crimes, ainda que extinta a punibilidade.  

Opõem-se dois direitos constitucionais: a 

liberdade de imprensa, que inclui a livre manifestação de pensamento, e 

o direito ao esquecimento, recentemente reconhecido como direito 

fundamental.  

Ambos têm limitações, sabendo-se que não há 

qualquer hierarquia entre direitos constitucionais, de forma que é 

necessário o exame da hipótese em concreto, para a opção pela 

aplicação da regra constitucional que melhor se adeque à situação fática.  

Note-se que são notícias antigas, que relatam 

fatos registrados em ação penal, na qual, ao final, foi extinta a 

punibilidade. Igualmente, não há como se negar que são informações 

que permaneceram acessíveis com maior destaque nos fatos iniciais da 

ação, a respeito dos quais não se sabe ao certo se houve prova. 

De certa forma, as notícias equivalem a 

condenação eterna. Neste ponto é de se invocar, como solução 

adequada, o direito ao esquecimento, reconhecido pelo C. STJ, anotado o 

posicionado revelado no Enunciado 5311, da VI Jornada de Direito Civil do 

Conselho da Justiça Federal, orientação doutrinária baseada na 

interpretação do CC 2002, que elenca o direito de ser esquecido entre 

um dos direitos da personalidade.  

 

O que se defende é que ninguém é obrigado a 

conviver para sempre com erros pretéritos. As pessoas têm o direito de 

                                                
1 VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal – “Enunciado 531 – A 
tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao 
esquecimento.” 
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serem esquecidas pela opinião pública e os atos do passado não podem 

sobreviver ao tempo, como punições eternas.  

Atente-se que, a questão em debate não é o 

pleito de segredo absoluto acerca de ação penal na qual a autora tenha 

figurado, em passado significativamente distante, como ré; o pedido é 

limitado a desvinculação do seu nome em resultados de busca na web 

(resultados específicos, conforme as URL’s elencadas na inicial) através 

do site Google, no Brasil, o mais acessado nesta categoria.  

Assim, reconhece-se o livre acesso à informação 

pela sociedade como direito fundamental; porém pondera-se a situação 

fática e prima-se pela proteção integral da dignidade da pessoa humana, 

especialmente considerando o tempo transcorrido acerca das notícias 

que envolvem o nome da autora.  

Segue o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça acerca do direito ao esquecimento, ressalvadas, por óbvio, as 

particularidades que envolvem o caso concreto:  

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL. 
LIBERDADE DE IMPRENSA VS. DIREITOS DA 
PERSONALIDADE. LITÍGIO DE SOLUÇÃO TRANSVERSAL. 
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
DOCUMENTÁRIO EXIBIDO EM REDE NACIONAL. LINHA 
DIRETA-JUSTIÇA. SEQUÊNCIA DE HOMICÍDIOS 
CONHECIDA COMO CHACINA DA CANDELÁRIA. 
REPORTAGEM QUE REACENDE O TEMA TREZE ANOS 
DEPOIS DO FATO. VEICULAÇÃO INCONSENTIDA DE 
NOME E IMAGEM DE INDICIADO NOS CRIMES. 
ABSOLVIÇÃO POSTERIOR POR NEGATIVA DE AUTORIA. 
DIREITO AO ESQUECIMENTO DOS CONDENADOS QUE 
CUMPRIRAM PENA E DOS ABSOLVIDOS. 
ACOLHIMENTO. DECORRÊNCIA DA PROTEÇÃO LEGAL E 
CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
E DAS LIMITAÇÕES POSITIVADAS À ATIVIDADE 
INFORMATIVA. PRESUNÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 10 de 17

 10

DE RESSOCIALIZAÇÃO DA PESSOA. PONDERAÇÃO DE 
VALORES. PRECEDENTES DE DIREITO COMPARADO. 
1. Avulta a responsabilidade do Superior Tribunal de 
Justiça em demandas cuja solução é transversal, 
interdisciplinar, e que abrange, necessariamente, uma 
controvérsia constitucional oblíqua, antecedente, ou 
inerente apenas à fundamentação do acolhimento ou 
rejeição de ponto situado no âmbito do contencioso 
infraconstitucional, questões essas que, em princípio, 
não são apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. 
2. Nos presentes autos, o cerne da controvérsia passa 
pela ausência de contemporaneidade da notícia de 
fatos passados, que reabriu antigas feridas já 
superadas pelo autor e reacendeu a desconfiança da 
sociedade quanto à sua índole. O autor busca a 
proclamação do seu direito ao esquecimento, um 
direito de não ser lembrado contra sua vontade, 
especificamente no tocante a fatos desabonadores, de 
natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que, 
posteriormente, fora inocentado. 
3. No caso, o julgamento restringe-se a analisar a 
adequação do direito ao esquecimento ao 
ordenamento jurídico brasileiro, especificamente para 
o caso de publicações na mídia televisiva, porquanto o 
mesmo debate ganha contornos bem diferenciados 
quando transposto para internet, que desafia soluções 
de índole técnica, com atenção, por exemplo, para a 
possibilidade de compartilhamento de informações e 
circulação internacional do conteúdo, o que pode 
tangenciar temas sensíveis, como a soberania dos 
Estados-nações. 
4. Um dos danos colaterais da "modernidade líquida" 
tem sido a progressiva eliminação da "divisão, antes 
sacrossanta, entre as esferas do 'privado' e do 
'público' no que se refere à vida humana", de modo 
que, na atual sociedade da hiperinformação, parecem 
evidentes os "riscos terminais à privacidade e à 
autonomia individual, emanados da ampla abertura 
da arena pública aos interesses privados [e também o 
inverso], e sua gradual mas incessante transformação 
numa espécie de teatro de variedades dedicado à 
diversão ligeira" (BAUMAN, Zygmunt. Danos 
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colaterais: desigualdades sociais numa era global. 
Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2013, pp. 111-113). Diante dessas 
preocupantes constatações, o momento é de novas e 
necessárias reflexões, das quais podem mesmo advir 
novos direitos ou novas perspectivas sobre velhos 
direitos revisitados. 
5. Há um estreito e indissolúvel vínculo entre a 
liberdade de imprensa e todo e qualquer Estado de 
Direito que pretenda se autoafirmar como 
Democrático. Uma imprensa livre galvaniza contínua e 
diariamente os pilares da democracia, que, em boa 
verdade, é projeto para sempre inacabado e que 
nunca atingirá um ápice de otimização a partir do qual 
nada se terá a agregar. Esse processo interminável, 
do qual não se pode descurar - nem o povo, nem as 
instituições democráticas -, encontra na imprensa 
livre um vital combustível para sua sobrevivência, e 
bem por isso que a mínima cogitação em torno de 
alguma limitação da imprensa traz naturalmente 
consigo reminiscências de um passado sombrio de 
descontinuidade democrática. 
6. Não obstante o cenário de perseguição e 
tolhimento pelo qual passou a imprensa brasileira em 
décadas pretéritas, e a par de sua inegável virtude 
histórica, a mídia do século XXI deve fincar a 
legitimação de sua liberdade em valores atuais, 
próprios e decorrentes diretamente da importância e 
nobreza da atividade. Os antigos fantasmas da 
liberdade de imprensa, embora deles não se possa 
esquecer jamais, atualmente, não autorizam a 
atuação informativa desprendida de regras e 
princípios a todos impostos. 
7. Assim, a liberdade de imprensa há de ser analisada 
a partir de dois paradigmas jurídicos bem distantes 
um do outro. O primeiro, de completo menosprezo 
tanto da dignidade da pessoa humana quanto da 
liberdade de imprensa; e o segundo, o atual, de dupla 
tutela constitucional de ambos os valores. 
8. Nesse passo, a explícita contenção constitucional à 
liberdade de informação, fundada na inviolabilidade 
da vida privada, intimidade, honra, imagem e, de 
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resto, nos valores da pessoa e da família, prevista no 
art. 220, § 1º, art. 221 e no § 3º do art. 222 da Carta 
de 1988, parece sinalizar que, no conflito aparente 
entre esses bens jurídicos de especialíssima grandeza, 
há, de regra, uma inclinação ou predileção 
constitucional para soluções protetivas da pessoa 
humana, embora o melhor equacionamento deva 
sempre observar as particularidades do caso concreto. 
Essa constatação se mostra consentânea com o fato 
de que, a despeito de a informação livre de censura 
ter sido inserida no seleto grupo dos direitos 
fundamentais (art. 5º, inciso IX), a Constituição 
Federal mostrou sua vocação antropocêntrica no 
momento em que gravou, já na porta de entrada (art. 
1º, inciso III), a dignidade da pessoa humana como - 
mais que um direito - um fundamento da República, 
uma lente pela qual devem ser interpretados os 
demais direitos posteriormente reconhecidos. 
Exegese dos arts. 11, 20 e 21 do Código Civil de 2002. 
Aplicação da filosofia kantiana, base da teoria da 
dignidade da pessoa humana, segundo a qual o ser 
humano tem um valor em si que supera o das "coisas 
humanas". 
9. Não há dúvida de que a história da sociedade é 
patrimônio imaterial do povo e nela se inserem os 
mais variados acontecimentos e personagens capazes 
de revelar, para o futuro, os traços políticos, sociais ou 
culturais de determinada época. Todavia, a 
historicidade da notícia jornalística, em se tratando de 
jornalismo policial, há de ser vista com cautela. Há, de 
fato, crimes históricos e criminosos famosos; mas 
também há crimes e criminosos que se tornaram 
artificialmente históricos e famosos, obra da 
exploração midiática exacerbada e de um populismo 
penal satisfativo dos prazeres primários das 
multidões, que simplifica o fenômeno criminal às 
estigmatizadas figuras do "bandido" vs. "cidadão de 
bem". 
10. É que a historicidade de determinados crimes por 
vezes é edificada à custa de vários desvios de 
legalidade, por isso não deve constituir óbice em si 
intransponível ao reconhecimento de direitos como o 
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vindicado nos presentes autos. Na verdade, a 
permissão ampla e irrestrita a que um crime e as 
pessoas nele envolvidas sejam retratados 
indefinidamente no tempo - a pretexto da 
historicidade do fato - pode significar permissão de 
um segundo abuso à dignidade humana, 
simplesmente porque o primeiro já fora cometido no 
passado. 
Por isso, nesses casos, o reconhecimento do "direito 
ao esquecimento" pode significar um corretivo - 
tardio, mas possível - das vicissitudes do passado, 
seja de inquéritos policiais ou processos judiciais 
pirotécnicos e injustos, seja da exploração populista 
da mídia. 
11. É evidente o legítimo interesse público em que 
seja dada publicidade da resposta estatal ao 
fenômeno criminal. Não obstante, é imperioso 
também ressaltar que o interesse público - além de 
ser conceito de significação fluida - não coincide com 
o interesse do público, que é guiado, no mais das 
vezes, por sentimento de execração pública, 
praceamento da pessoa humana, condenação sumária 
e vingança continuada. 
12. Assim como é acolhido no direito estrangeiro, é 
imperiosa a aplicabilidade do direito ao esquecimento 
no cenário interno, com base não só na principiologia 
decorrente dos direitos fundamentais e da dignidade 
da pessoa humana, mas também diretamente do 
direito positivo infraconstitucional. A assertiva de que 
uma notícia lícita não se transforma em ilícita com o 
simples passar do tempo não tem nenhuma base 
jurídica. O ordenamento é repleto de previsões em 
que a significação conferida pelo Direito à passagem 
do tempo é exatamente o esquecimento e a 
estabilização do passado, mostrando-se ilícito sim 
reagitar o que a lei pretende sepultar. Precedentes de 
direito comparado. 
13. Nesse passo, o Direito estabiliza o passado e 
confere previsibilidade ao futuro por institutos bem 
conhecidos de todos: prescrição, decadência, perdão, 
anistia, irretroatividade da lei, respeito ao direito 
adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, prazo 
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máximo para que o nome de inadimplentes figure em 
cadastros restritivos de crédito, reabilitação penal e o 
direito ao sigilo quanto à folha de antecedentes 
daqueles que já cumpriram pena (art. 
93 do Código Penal, art. 748 do Código de Processo 
Penal e art. 202 da Lei de Execuções Penais). Doutrina 
e precedentes. 
14. Se os condenados que já cumpriram a pena têm 
direito ao sigilo da folha de antecedentes, assim 
também a exclusão dos registros da condenação no 
Instituto de Identificação, por maiores e melhores 
razões aqueles que foram absolvidos não podem 
permanecer com esse estigma, conferindo-lhes a lei o 
mesmo direito de serem esquecidos. 
15. Ao crime, por si só, subjaz um natural interesse 
público, caso contrário nem seria crime, e eventuais 
violações de direito resolver-se-iam nos domínios da 
responsabilidade civil. E esse interesse público, que é, 
em alguma medida, satisfeito pela publicidade do 
processo penal, finca raízes essencialmente na 
fiscalização social da resposta estatal que será dada 
ao fato. Se é assim, o interesse público que orbita o 
fenômeno criminal tende a desaparecer na medida 
em que também se esgota a resposta penal conferida 
ao fato criminoso, a qual, certamente, encontra seu 
último suspiro, com a extinção da pena ou com a 
absolvição, ambas consumadas irreversivelmente. E é 
nesse interregno temporal que se perfaz também a 
vida útil da informação criminal, ou seja, enquanto 
durar a causa que a legitimava. Após essa vida útil da 
informação seu uso só pode ambicionar, ou um 
interesse histórico, ou uma pretensão subalterna, 
estigmatizante, tendente a perpetuar no tempo as 
misérias humanas. 
16. Com efeito, o reconhecimento do direito ao 
esquecimento dos condenados que cumpriram 
integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram 
absolvidos em processo criminal, além de sinalizar 
uma evolução cultural da sociedade, confere 
concretude a um ordenamento jurídico que, entre a 
memória - que é a conexão do presente com o 
passado - e a esperança - que é o vínculo do futuro 
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com o presente -, fez clara opção pela segunda. E é 
por essa ótica que o direito ao esquecimento revela 
sua maior nobreza, pois afirma-se, na verdade, como 
um direito à esperança, em absoluta sintonia com a 
presunção legal e constitucional de regenerabilidade 
da pessoa humana. 
17. Ressalvam-se do direito ao esquecimento os fatos 
genuinamente históricos - historicidade essa que deve 
ser analisada em concreto -, cujo interesse público e 
social deve sobreviver à passagem do tempo, desde 
que a narrativa desvinculada dos envolvidos se fizer 
impraticável. 
18. No caso concreto, a despeito de a Chacina da 
Candelária ter se tornado - com muita razão - um fato 
histórico, que expôs as chagas do País ao mundo, 
tornando-se símbolo da precária proteção estatal 
conferida aos direitos humanos da criança e do 
adolescente em situação de risco, o certo é que a 
fatídica história seria bem contada e de forma 
fidedigna sem que para isso a imagem e o nome do 
autor precisassem ser expostos em rede nacional. 
Nem a liberdade de imprensa seria tolhida, nem a 
honra do autor seria maculada, caso se ocultassem o 
nome e a fisionomia do recorrido, ponderação de 
valores que, no caso, seria a melhor solução ao 
conflito. 
19. Muito embora tenham as instâncias ordinárias 
reconhecido que a reportagem se mostrou fidedigna 
com a realidade, a receptividade do homem médio 
brasileiro a noticiários desse jaez é apta a reacender a 
desconfiança geral acerca da índole do autor, o qual, 
certamente, não teve reforçada sua imagem de 
inocentado, mas sim a de indiciado. 
No caso, permitir nova veiculação do fato, com a 
indicação precisa do nome e imagem do autor, 
significaria a permissão de uma segunda ofensa à sua 
dignidade, só porque a primeira já ocorrera no 
passado, uma vez que, como bem reconheceu o 
acórdão recorrido, além do crime em si, o inquérito 
policial consubstanciou uma reconhecida "vergonha" 
nacional à parte. 
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20. Condenação mantida em R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais), por não se mostrar exorbitante. 
21. Recurso especial não provido. 
(REsp 1334097/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, 
DJe 10/09/2013) 
 

Logo, considerando os fatos concretos expostos 

na inicial, e, com o fim de resguardar direitos fundamentais da autora, 

mantem-se a determinação imposta na sentença, quanto à obrigação de 

fazer da ré/apelante.  

Com relação ao valor da multa diária, observa-se 

que o valor fixado na ocasião da concessão da tutela antecipada é 

exorbitante, pois fixado em R$ 10.000,00, por dia de descumprimento. 

Ainda que se considere que a multa deve ser 

fixada em valor elevado, porque “a multa tem a finalidade de compelir o 

devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se 

a cumpri-la” (MEDINA, José Miguel Garcia. Código de Processo Civil 

Comentado. Editora Revista dos Tribunais), não se pode permitir o 

enriquecimento ilícito da parte adversa.  

Portanto, há que se aplicar o teor do artigo 461, 

do Código de Processo Civil/73, que permite que o magistrado altere o 

valor da multa quando esse se tornar excessivo, mesmo depois de 

transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão.  

Em que pese a empresa seja de grande porte, 

revela-se adequado o valor da multa diária em R$ 500,00, importância 

que não é exorbitante, mas também não é irrisória, cumprindo o caráter 

inibitório das “astreintes”. 

Ante o exposto, impõe-se o parcial provimento do 

recurso, somente para o fim de reduzir o valor da multa diária, ora 

estabelecida na concessão da antecipação da tutela e mantida através 
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da sentença, fixando-a em R$ 500,00, mantendo-se incólume os demais 

termos da decisão.  

 

III – DISPOSITIVO 

 

ACORDAM os Magistrados integrantes da Décima 

Segunda Câmara Cível, por unanimidade de votos, em dar parcial 

provimento ao recurso, nos termos do voto e da fundamentação. 

O julgamento foi presidido pela Excelentíssima 

Senhora Desembargadora JOECI MACHADO CAMARGO, com voto, e dele 

participou a Excelentíssima Senhora Desembargadora IVANISE MARIA 

TRATZ MARTINS.  

 

Curitiba, 15 de junho de 2016.  

 

SUZANA MASSAKO HIRAMA LORETO DE OLIVEIRA 

Juíza de Dto. Subst. 2º Grau – Relatora Convocada 
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