
Agravo de Instrumento n. 0154548-18.2015.8.24.0000, de Biguaçu
Relatora: Desembargadora Sônia Maria Schmitz

PRÁTICA DE CRIME. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DE 
INFORMAÇÕES EM SÍTIO DA INTERNET. DANO A 
HONRA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITO LEGAL PARA 
CONCESSÃO. 

A tutela antecipatória, como medida excepcional, 
somente pode ser concedida quando presentes os requisitos 
indispensáveis, quais sejam, a "prova inequívoca do direito 
invocado" e a "verossimilhança das alegações", conjugados 
com o "receio de dano irreparável ou de difícil reparação", ou 
com o "abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório do réu", e que a medida, caso concedida, seja 
passível de reversão (art. 273 do CPC/73).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 
n. 0154548-18.2015.8.24.0000, da comarca de Biguaçu 2ª Vara Cível em que 
é/são Agravante(s) Eder Silva e Agravado(s) Estado de Santa Catarina e outros.

A Quarta Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime, 
conhecer e prover o recurso. Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, realizado no dia 09 de março de 2017, 
os Exmos. Srs. Des. Odson Cardoso Filho e Vera Lúcia Ferreira Copetti.

Florianópolis, 10 de março de 2017.

Sônia Maria Schmitz
Relatora e Presidente
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RELATÓRIO

Eder Silva interpôs agravo de instrumento em face da decisão que, 

nos autos da ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer n. 

0302460-95.2015.8.24.0007, indeferiu a medida antecipatória para determinar a 

exclusão das matérias relacionadas ao processo criminal que envolvem o nome 

do agravante dos sítios da internet. Sustentando o dano a honra e imagem, bem 

como a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida 

antecipatória, postulou a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o 

provimento do agravo (fls. 02-09).

Deferida a carga almejada (fls. 100-108), sem contrarrazões (fl. 

113), os autos vieram conclusos.

Lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 

Sr. Dr. André Carvalho, opinando pela desnecessidade de sua intervenção (fl. 

116).

Este é o relatório.
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VOTO

Inicialmente, convém esclarecer que a interlocutória foi publicada 

sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Logo, o processamento deste 

agravo de instrumento obedece aos comandos nele disciplinados, a teor do que 

estabelece o art. 14 do CPC/15, verbis:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente 
aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as 
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

No mais, para a concessão da tutela antecipada é indispensável o 

atendimento aos requisitos elencados no art. 273 do Código de Processo Civil, 

quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado 

receio de dano irreparável e a verificação da reversibilidade do provimento 

antecipado.

Com propriedade, J.J. Calmon de Passos ressalta:

A antecipação da tutela reclama, para que seja deferida, já seja possível 
decisão de mérito no processo em que ela é postulada, a ser 
concomitantemente proferida, ou já exista decisão de mérito, à qual se deseja 
acrescentar o benefício da antecipação, para que se torne, de logo, 
provisoriamente exeqüível (Inovações no Código de Processo Civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 1995, p. 11).

E prova inequívoca é aquela que não paira qualquer dúvida a 

respeito do direito invocado pela parte. Em outras palavras, é a que independe 

de perícia ou prova oral para que fique demonstrada a certeza da pretensão, 

bastando apenas a prova documental para instruir a inicial. Tal pressuposto deve 

ter a mesma valoração que levaria o julgador a proferir favoravelmente sua 

sentença final, haja vista que antecipado é o próprio mérito da demanda.

No caso concreto, cuida-se de ação de indenização por danos 

morais, na qual o agravante pretende, de início, a exclusão de reportagens 

contidas em sítios da internet noticiando a prática de crimes dos quais foi 

absolvido. Tratava-se de imputação ao cometimento dos crimes capitulados nos 

arts. 155, caput, combinado com o art. 14, II, 155, § 4º, I e IV, e art. 180, todos do 

Código Penal, tendo respondido a ação penal n. 139.13.0003406-9, que tramita 
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na 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Belo. 

Esta ação continua em trâmite, uma vez que os outros dois 

acusados foram condenados e interpuseram recurso, sendo que o agravante fora 

absolvido, com sentença transitada em julgado, cujo próprio Representante do 

Parquet manifestou favoravelmente pela sua absolvição.

A matéria foi abordada com a devida propriedade quando da 

análise do pleito suspensivo, que dada sua abrangência, de mais significativo, se 

adota:

É seguro afirmar, mesmo em sede de cognição sumária, que existem 
provas suficientes a convencer da verossimilhança da alegação no que toca ao 
pedido de exclusão de seu nome e imagem das reportagens veiculadas na 
internet e demais meios, porque constitui algo potencialmente ofensivo à 
dignidade da pessoa humana e ao direito à intimidade, ambos tutelados por 
nossa Carta Maior. 

Na expressão certeira de Luiz Roberto Barroso, a dignidade da pessoa 
humana assume dimensão transcedental e normativa, e a Constituição passa a 
ser somente "o documento maior do direito público, mas o centro de todo o 
sistema jurídico, irradiando seus valores e conferindo-lhes unidade" 
(BARROSO, Luíz Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. 2 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 60).

Então, o confronto entre a liberdade de informação/publicidade dos 
processos penais e os direitos da personalidade, a par de transitar também 
pelos domínios do direito constitucional, deve ser interpretado levando-se 
também em consideração a exegese dos arts. 11, 17, 20 e 21 do Código Civil, 
legislação que, com suficiente clareza, pauta a dignidade da pessoa humana 
como preferencial entre outros,verbis:

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu 
exercício sofrer limitação voluntária.

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 
personalidade, a reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções 
previstas em lei.

Art. 17. O nome da pessoa não pode ser agregado por outrem em 
publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda 
quando não haja intenção difamatória.

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou 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.
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Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes 
legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os 
descendentes.

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a 
requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir 
ou fazer cessar ato contrário a esta norma.

Nesse passo, e avançando para a questão de fundo, a controvérsia ora 
instalada diz respeito ao conhecido conflito de direitos e valores, ambos de 
estatura constitucional.

Diversos precedentes da nossa Superior Corte de justiça analisaram 
casos de confronto entre publicações jornalísticas e alegadas ofensas aos 
direitos de personalidade, no contexto da ilicitude da publicação do conteúdo. 
No caso em comento, trata-se da ilicitude identificada na manutenção da 
matéria jornalística que, no atual contexto temporal, tornou-se difamatória por 
conta de ulterior sentença criminal absolutória transitada em julgado – o que 
identifica não só a verossimilhança das alegações do agravo em análise, mas 
também o periculum in mora (lesão grave à honra e à imagem). 

Até porque, em uma primeira e superficial análise, não se observa 
indissolúvel em contrapartida o direito à imprensa e à publicidade do processo 
penal, quando em confronto, no caso em espécie, com o direito à dignidade, à 
honra e à imagem, sem mencionar valores éticos e sociais. Ressalva-se, não 
trata o presente caso de tentativa de hipertrofiar a liberdade de informação, mas 
sim, readequar tal liberdade à nova realidade dos envolvidos na matéria 
jornalística, levando-se sempre em conta o limite entre informação e violação da 
vida privada e dignidade da pessoa humana – que garante que todos sejam 
tratados com a devida ponderação de valores constitucionalmente atingidos, 
quando confrontados.

O suposto comprometimento da historicidade de um tempo com o 
acolhimento do direito vindicado inexiste porque não se identifica no caso em 
específico qualquer necessidade política, social ou cultural a justificar a 
permanência de seu registro.

A esse respeito, colhe-se da Superior Corte de Justiça a seguinte 
manifestação, por conta do julgamento do Recurso Especial nº 1.334.0979/RJ, 
da relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Felipe Salomão, em caso de 
repercussão nacional:

"[...]
Com efeito, a historicidade de determinados crimes por vezes é edificada 

à custa das mencionadas vicissitudes, e, por isso, penso que a historicidade do 
crime não deve constituir óbice em si intransponível ao reconhecimento de 
direitos como o verificado 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 
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passado, seja de inquéritos policiais ou processos judiciais pirotécnicos e 
injustos, seja da exploração populista da mídia.

Portanto, a questão da historicidade do crime, embora relevante para o 
desate de controvérsias como a dos atos, pode ser ponderada caso a caso, 
devendo ser aferida também a possível artificiosidade da história criada na 
época.

[...]
Nesses casos, além de violação a direitos individuais, o crime eleito pela 

lei como de ação penal pública constitui lesão a interesses da própria sociedade 
– ou no mínimo uma ameaça.

Assim, há legítimo interesse público em que seja dada publicidade da 
resposta estatal ao fenômeno criminal, na esteira do alerta de Martin Luther 
King, para que "a justiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. A 
injustiça que se comete em um lugar é uma ameaça à justiça em todos os 
lugares".

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, pelo sentimento de execração 
pública, praceamento da pessoa humana, condenação sumária e vingança 
continuada.

[...]
Por outro lado, dizer que sempre e sempre o interesse público na 

divulgação de casos judiciais deve prevalecer sobre a privacidade ou intimidade 
dos envolvidos pode confrontar a própria letra da Constituição, que prevê 
solução exatamente contrária, ou seja, de sacrifício da publicidade (art. 5°, 
inciso LX):

"A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem".

A solução que harmoniza esses dois interesses em conflito é a 
preservação da pessoa, com a restrição à publicidade do processo, tornando 
pública apenas a resposta estatal aos conflitos a ele submetidos, dando-se 
publicidade da sentença ou do julgamento, nos termos do art. 155 do Código de 
Processo Civil e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal".

Os crimes analisados na sentença acima mencionada ocorreram em 
9/10/2013, época da veiculação das reportagens de fls. 68/82. A assertiva de 
que uma notícia lícita não possa com o transcorrer do tempo perder a sua força, 
não possui qualquer base jurídica, à exemplo do presente caso.

Se até nos casos em que o sujeito vem a ser condenado por um crime, 
existe a possibilidade da reabilitação e do esquecimento, no caso posto à baila, 
porque ao inocente seria negado?

Dito isso, tendo em vista transitar a controvérsia exatamente na 
contemporaneidade da notícia de fatos passados, a qual, segundo denota-se 
inconteste nos autos, trata de situação diversa daquela identificada nos autos 
da ação criminal de n. 139.13.003406-9 (o Agravante foi absolvido porque em 
seu favor existiam provas de inocência, não sendo o caso de presunção de 
inocência pela lacuna de provas para condenação), extrata-se a 
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verossimilhança das alegações portais e recursais, quanto à manutenção das 
notícias, objeto de recurso.

Em razão da relevância identificada dos fundamentos trazidos nas razões 
de agravo, e que trazem em si a exata transformação da informação em notícia 
de potencial difamante, não há falar em razão/justificativa para que permaneça 
nos veículos de informação, até porque já transcorrido, há muito, a vida útil da 
informação criminal contida nas reportagens em comento, sem, atualmente, ter 
causa que lhe dê legitimidade no que toca ao aqui Recorrente.

A liberdade de informação jamais poderá tolher a honra de uma pessoa.
Verificada a verossimilhança das alegações, cujas digressões já denotam 

o periculum in mora, é de se deferir o pedido do Agravante, no que toca à 
antecipação de tutela recursal (Desembargador Júlio César M. Ferreira de Melo 
– fls. 100-108).

Sobre os requisitos legais da antecipação da tutela, o Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu:

A antecipação de tutela constitui relevante medida à disposição do 
magistrado para que propicie amparo jurisdicional, conferindo efetiva proteção 
ao bem jurídico em litígio, abreviando, ainda que em caráter provisório, os 
efeitos práticos do provimento definitivo. Todavia impõe a existência de 
verossimilhança das alegações e prova inequívoca do direito invocado (REsp 
1230240/MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03.10.12).

Desta Corte, destaca-se:

Presentes os requisitos autorizadores - prova inequívoca da 
verossimilhança de parte das alegações e o perigo de dano irreparável ou de 
difícil reparação - impõe-se a concessão da tutela antecipada (AI n. 0153017-
91.2015.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros).

E ainda:

Presentes a verossimilhança das alegações, consubstanciada em laudo 
pericial realizado perante a Justiça do Trabalho que indica a incapacidade 
laborativa da segurada, e o perigo da demora na prestação jurisdicional, a 
considerar que se pleiteia verba de caráter alimentar, é possível o deferimento, 
in limine, de tutela antecipada, na forma do art. 273 do CPC, para o 
restabelecimento de auxílio-doença (AI ns. 0156382-56.2015.8.24.0000, 
2015.088927-5, 0156382-56.2015.8.24.0000, de São José, rel Des. Francisco 
de Oliveira Neto). 

Também:

A tutela jurisdicional somente é antecipada acaso estejam presentes 
alguns requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações do 
interessado, a qual deve ser demonstrada por prova inequívoca, e o fundado 
receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273 do CPC de 1973) (AI 
n. 0033145-48.2016.8.24.0000, de Lauro Müller, rel. Des. Gilberto Gomes de 
Oliveira).

Assim, satisfatoriamente demonstrados os requisitos indispensáveis 
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fixados pela legislação processual civil de regência, a antecipação dos efeitos da 

tutela mostra-se viável para finalidade de excluir as reportagens da internet ou de 

qualquer outro meio de comunicação que tenha sido utilizado para sua 

veiculação, ou, ainda, suprimir destas o nome e imagem do agravante.

Diante desses argumentos, vota-se pelo conhecimento e 

provimento do recurso.

Este é o voto.
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