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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. 
REPORTAGEM POLICIAL. CRIME OCORRIDO EM 1999. 
NOTÍCIA QUE PERMANECE EM JORNAL ELETRÔNICO 
DA ÉPOCA. INFORMAÇÃO DISPONÍVEL EM WEBSITE DE 
PESQUISA. FATO SEM NENHUMA RELEVÂNCIA NA 
ATUALIDADE. DIREITO AO ESQUECIMENTO. MATÉRIA 
COM REPERCUSSÃO NO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. TEMA AFETADO, PORÉM NÃO JULGADO. 
PROTEÇÃO  LEGAL E CONSTITUCIONAL QUE SE 
SOBREPÕE À ATIVIDADE INFORMATIVA. PEDIDO DE 
EXCLUSÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A Teoria do Direito ao Esquecimento, consagrada pelo 
Superior Tribunal de Justiça, está firmada no sentido de que, 
uma vez demonstrada a absoluta ausência de relevância 
social do conteúdo noticiado nos dias atuais, não se justifica 
a sua manutenção perene nos resultados de pesquisas on-
line, mormente quando decorrido considerável lapso desde a 
extinção da punibilidade. 

Se o Estado deu o direito de o indivíduo ter apagado seu 
nome do rol dos culpados, justamente com o objetivo de 
propiciar um recomeço de vida sem máculas ao cidadão 
recuperado, não pode o particular se assenhorear dessa 
prerrogativa e manter viva a memória do seu passado 
criminal, sob a justificativa de não-censura ou de direito à 
informação, que sequer são garantias fundamentais 
absolutas. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0048863-10.2012.8.24.0038, da comarca de Joinville (6ª Vara Cível), em que é 
apelante RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A, e é apelado Pedro Gonçalo de 
Assis Neto:

A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, 
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conhecer do recurso, afastar as prejudiciais, e desprovê-lo. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 27 de março de 2018, foi presidido 
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Cézar Medeiros, com voto, e 
dele participou a Excelentíssima Senhora Desembargadora Cláudia Lambert de 
Faria.

Florianópolis, 4 de abril de 2018.

Jairo Fernandes Gonçalves
RELATOR
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RELATÓRIO

Pedro Gonçalo de Assis Neto ajuizou, na comarca de Joinville, 

Ação de Cautelar Preparatória Inominada, registrada com o n. 

0048863-10.2012.8.24.0038, contra RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A, 

buscando ordem judicial para determinar que a ré retire de sítio eletrônico 

reportagem publicada em 1999, que relatava a sua participação em crime que, 

atualmente, não possui qualquer relevância histórica.

Processado o feito, sobreveio a sentença (fls. 64-74) que julgou 

procedente o pedido, "para DETERMINAR que a ré, no prazo de 30 dias, exclua 

definitivamente de seu sítio a reportagem veiculada em 25/06/1999 que 

menciona fato delituoso em que o autor foi envolvido na época (fls. 08-10), sob 

pena de multa de R$1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a 

R$100.000,00, o que faço com fulcro no disposto no art. 536 c/c o art. 537, 

ambos do Código de Processo Civil".

RBS Zero Hora Editora Jornalística S/A, inconformada, interpôs 

recurso de Apelação Cível (fls. 77-101), no qual suscitou, em preliminar, carência 

de ação, tendo em vista que não fora ajuizada ação principal no trintídio que 

estabelecia o artigo 806 do antigo Código de Processo Civil.

No mérito, aduziu, em síntese, prescrição do direito de ação, uma 

vez que há muito tempo teria vencido o prazo para pretensão de reparação civil, 

bem como necessidade de observância da repercussão geral, reconhecida pelo 

Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário relativo ao direito de 

esquecimento. Disse que a divulgação da matéria jornalística verídica era lícita e 

de interesse público e a manutenção da notícia em si não seria abusiva. Por fim, 

defendeu a imprescindibilidade de redução do valor da multa fixada.

Pedro Gonçalo de Assis Neto foi intimado e apresentou 

contrarrazões (fls. 111-120), em que refutou os argumentos da parte apelante.

Logo após, os autos foram remetidos a esta superior instância.
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VOTO

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de 

admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Destaque-se que, a despeito de a apelante ter promovido pedido de 

atribuição de efeito suspensivo à apelação, não há interesse recursal da parte 

em relação a esse ponto, pois no caso presente, por expressa previsão legal 

(artigo 1.012, inciso V, no Código de Processo Civil de 2015), o apelo já detém 

automaticamente o duplo efeito. Ressalte-se que, não estando o caso presente 

elencado no § 1º do dispositivo referido, que prevê as hipóteses excepcionais 

nas quais a sentença produzirá seus efeitos imediatamente, dúvida não há a 

respeito do recebimento do recurso inclusive no efeito suspensivo.

O primeiro argumento da apelante é de que haveria carência de 

ação, tendo em vista que não fora ajuizada ação principal no trintídio que 

estabelecia o artigo 806 do antigo Código de Processo Civil.

Sem razão a recorrente, pois a redação do referido dispositivo é de 

clareza solar e não permite dúvidas em sua interpretação: o prazo para a 

propositura da ação principal é contado da efetivação da medida cautelar.

No caso em tela, a determinação para retirada da matéria 

jornalística relacionada ao apelante de sítio eletrônico somente foi deferida na 

sentença e, até o presente momento, a recorrente não trouxe aos autos prova de 

que tenha cumprido a ordem judicial. 

Óbvio, portanto, que o lapso do artigo 806 do Código de Ritos 

revogado não começou a fluir.

A apelante também alegou prescrição do direito de ação, uma vez 

que há muito tempo teria vencido o prazo para pretensão de reparação civil.

Novamente não assiste razão à recorrente. Primeiro que o pedido 

deduzido nesta ação cautelar não tem relação com pretensão reparatória. O que 

se busca é a exclusão de notícia policial publicada em veículo de comunicação 
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da recorrente. Depois, como muito bem assinalou o Magistrado sentenciante, 

"versando a lide sobre direito à personalidade, não há que se falar na aplicação 

do instituto da prescrição" (fl. 67).

No que diz respeito à alegação de necessidade de observância da 

repercussão geral, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso 

extraordinário relativo ao direito de esquecimento, do exame da decisão proferida 

pelo Excelentíssimo Ministro Dias Tóffoli no Agravo em Recurso Extraordinário n. 

833.248/RJ, não se extrai determinação de suspensão dos processos que 

tramitam nas instâncias inferiores ao Pretório Excelso.

Chega-se a essa conclusão pela leitura do seguinte excerto do 

corpo do voto do Ministro, já citado na sentença vergastada(fl. 69):

(...) saliento que não desconheço a existência de decisões monocráticas 
nas quais os respectivos relatores, entendendo que o art. 1.035, § 5º do CPC 
tem aplicação automática ante o reconhecimento da repercussão geral, 
determinaram a paralisação do trâmite de todos os feitos, em todas as 
instâncias e fases, que versavam sobre semelhante questão. Alerto que ainda 
não há decisão colegiada desta Suprema Corte firmada nesse ou em outro 
sentido e aplico, à espécie, o entendimento pessoal sobre esse tema, no 
sentido de que o reconhecimento da repercussão geral não implica, 
necessariamente, em paralisação instantânea e inevitável de todas as ações a 
versarem sobre a mesma temática do processo piloto. (...).

Outrossim, em pesquisa no sistema eletrônico de acompanhamento 

processual do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que referida matéria ainda 

não foi apreciada em definitivo naquela Corte de Justiça, o que permite adotar a 

convicção jurídica deste Relator a respeito do tema.

Inicialmente, convém gizar que a Teoria do Direito ao 

Esquecimento, consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, está firmada no 

sentido de que, uma vez demonstrada a absoluta ausência de relevância social 

do conteúdo noticiado nos dias atuais, não se justifica a sua manutenção perene 

nos resultados de pesquisas on-line, mormente quando decorrido considerável 

lapso desde a extinção da punibilidade.

Como paradigma desse preceito, cita-se excerto da ementa do 
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acórdão do Recurso Especial n. 1.334.097/RJ, no qual o relator, Ministro Luis 

Felipe Salomão traçou as balizas à interpretação do direito ao esquecimento no 

cenário jurídico pátrio:

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 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 
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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 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 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 
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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 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 
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do futuro 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 [...] (Recurso 
Especial n. 1334097/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 
julgado em 28-5-2013, DJe 10-9-2013).

Em outro julgado mais recente, a Corte de Cidadania definiu o 

direito ao esquecimento como "o 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". Precedentes 

(Agravo Interno no Recurso Especial n. 1593873/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 

julgado em 10-11-2016).

São várias as decisões nesse sentido, como a apelante pôde 

observar na sentença combatida.

No caso concreto, pelo que se dessume da fl. 8 deste caderno 

processual, o nome do autor encontra-se vinculado a notícia eletrônica 

inegavelmente capaz de macular a sua honra, qual seja, seu envolvimento em 

crime cuja extinção da punibilidade ocorrera no longínquo ano de 2003 (fl. 56).

Registre-se que, pelo que se extrai do conteúdo da reportagem 

policial (fl. 8), o crime não teve relevância social, não despertou comoção no 

meio em que ocorreu, nem mesmo teve/tem importância como fato histórico 

local, regional ou nacional, tratando-se de mais uma dentre tantas tentativas de 

arrombamento de caixa eletrônico.

Aliás, depreende-se da leitura do documento de registro de 

antecedentes criminais de fl. 56 que o processo criminal do apelado tramitou pelo 

rito da Lei n. 9.099/1995, o que significa que o ilícito cometido foi considerado 

crime de menor potencial ofensivo, mais um elemento que demonstra que a 

situação noticiada, nos dias atuais, não tem nenhuma serventia à sociedade 
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como um todo.

Por esses motivos, andou bem o Magistrado de primeiro grau ao 

julgar procedente o pedido e determinar que a apelante providencie a exclusão 

definitiva da reportagem veiculada eletronicamente envolvendo o apelado 

noticiando ilícito criminal ocorrido em 1999.

Se o Estado deu o direito de o recorrido ter apagado seu nome do 

rol dos culpados, justamente com o objetivo de propiciar um recomeço de vida 

sem máculas ao cidadão recuperado, não pode o particular se assenhorear 

dessa prerrogativa e manter viva a memória do passado criminal do apelado, sob 

a justificativa de não-censura ou de direito à informação, que sequer são 

garantias fundamentais absolutas. 

Por fim, a apelante defendeu a necessidade de redução do valor da 

multa fixada em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 

100.000,00.

Mais uma vez, não socorre direito à apelante. Primeiro porque a 

recorrente não trouxe nenhuma justificativa a embasar esse pleito recursal. 

Segundo que é notório o poderio econômico da RBS Zero Hora Editora 

Jornalística S/A, circunstância que exige uma penalidade alta para que tenha 

função coercitiva. Terceiro que a medida é de fácil cumprimento e o prazo de 30 

dias é bastante para sua efetivação.

Ex positis, vota-se no sentido de conhecer do recurso e negar 

provimento a ele. Em atendimento ao disposto no artigo 85, §§ 2° e 11, do 

Código de Processo Civil, majoram-se em R$ 500,00 os honorários advocatícios 

fixados na origem.
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