
Agravo de Instrumento n. 4016265-10.2016.8.24.0000, de São José
Relatora: Desembargadora Denise Volpato

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU 
PARCIALMENTE A MEDIDA ANTECIPATÓRIA, 
DETERMINANDO A EXCLUSÃO DOS COMENTÁRIOS 
PROFERIDOS NAS MATÉRIAS ENVOLVENDO O NOME 
DA AUTORA NOS CRIMES INVESTIGADOS NA 
OPERAÇÃO "SALVE GERAL". EXCLUSÃO DA MATÉRIA 
JORNALÍSTICA EM PÁGINA ELETRÔNICA OU SUA 
EDIÇÃO AFASTADAS.

RECURSO DA AUTORA. PEDIDO DE REFORMA DO 
INTERLOCUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSIVIDADE DA 
MATÉRIA, DADA ULTERIOR ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. 
INSUBSISTÊNCIA. NARRATIVA FÁTICA CIRCUNSCRITA A 
PRISÃO CAUTELAR POR SUSPEITAS DE PARTICIPAÇÃO 
EM ATIVIDADE CRIMINOSA. CONTEÚDO LIMITADO A 
NOTICIAR OS FATOS HISTÓRICOS. INEXISTÊNCIA DE 
CARÁTER OFENSIVO. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE 
DA TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. BUSCA 
ELETRÔNICA, ADEMAIS, QUE RESULTA NA 
APRESENTAÇÃO EM DESTAQUE DE MATÉRIAS 
JORNALÍSTICAS INFORMANDO SUA ABSOLVIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 
n. 4016265-10.2016.8.24.0000, da comarca de São José 3ª Vara Cível em que é 
Agravante Francine Bruggemann Wagner e Agravado Infoglobo Comunicação e 
Participações Sa.

A Sexta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.
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Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Excelentíssimo 
Desembargador Stanley Braga e o Excelentíssimo Desembargador André Luiz 
Dacol.

Florianópolis, 15 de maio de 2018.

Desembargadora Denise Volpato
Presidente e Relatora
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RELATÓRIO

Francine Brüggemann interpôs Agravo de Instrumento contra 

decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito Andresa Rodrigues da 3ª Vara Cível 

da Comarca de São José/SC que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais e antecipação de tutela n. 

0310079-65.2016.8.24.0064 movida por si em face de Infoglobo Comunicações e 

Participações SA, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a 

requerida efetue a exclusão de todos os comentários proferidos nas matérias 

envolvendo a participação da autora nos crimes investigados na operação "Salve 

Geral", em razão da sua natureza ofensiva, mantendo-se apenas a matéria de 

cunho jornalístico.

Em suas razões recursais sustenta a agravante restar comprovado 

nos autos os requisitos autorizadores para deferimento integral da medida 

liminar. Assevera ter sido detida no ano de 2013 por suspeita de participação na 

organização criminosa que realizou uma série de ataques contra a sociedade 

catarinense. Narra que a operação chamada de "Salve geral" deflagrada pela 

Polícia Civil do Estado de Santa Catarina resultou na sua injusta prisão sob 

acusação de se valer das prerrogativas de seu ofício de advogada para contribuir 

com as ações criminosas perpetradas pela facção criminosa denominada PGC 

(Primeiro Grupo Catarinense). Afirma ter sido absolvida por Sentença Penal 

transitada em julgado. Destaca ter havido ampla divulgação em matérias 

veiculadas na internet pela requerida, permanecendo até os dias de hoje no sítio 

de notícias do requerido. Aduz que mesmo passados mais de 3 (três) anos da 

equivocada prisão e 2 (dois) anos da publicação da sentença absolutória, 

continua sofrendo os prejuízos do triste e marcante episódio a que foi submetida. 

Atesta que as matérias publicadas pela requerida à época ainda permanecem 

disponíveis na internet, imprimindo caráter perpétuo a um fato que deve ser 

apagado da história. Por essas razões, pugna pela reforma da decisão 
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interlocutória a fim de que seja determinada a retirada dos domínios virtuais de 

todas as publicações que envolvam o nome e a imagem da agravante, bem 

como retifique as reportagens por meio de edição, excluindo apenas o nome da 

recorrente do conteúdo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de 

descumprimento.

Pela Eminente Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho  

foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado 

pela agravante (fls. 93/96).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer in albis 

o prazo para contrarrazoar (cf. Termo de fl. 104).

Este é o relatório.
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VOTO

1. Admissibilidade

Ab initio, de se salientar o cabimento do presente recurso contra 

decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência, nos termos do 

artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, verbis:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias 
que versarem sobre:

I - tutelas provisórias; [...]"

Outrossim, registre-se não ser necessária a juntada dos 

documentos exigidos pelo disposto no artigo 1.017, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil por serem eletrônicos os autos do processo (art. 1.017, § 5º, do 

CPC), bem como ser tempestivo e ter sido a agravante dispensada do 

recolhimento do preparo recursal por ser beneficiária da justiça gratuita (fl. 86).

Assim, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do 

recurso.

2. Mérito

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francine 

Brüggemann contra decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito Andresa 

Rodrigues da 3ª Vara Cível da Comarca de São José/SC que, nos autos da Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e antecipação de 

tutela n. 0310079-65.2016.8.24.0064 movida por si em face de Infoglobo 

Comunicações e Participações SA, deferiu em parte a tutela de urgência para 

determinar que a requerida efetue a exclusão de todos os comentários proferidos 

nas matérias envolvendo a participação da autora nos crimes investigados na 

operação "Salve Geral", em razão da sua natureza ofensiva, mantendo-se 

apenas a matéria de cunho jornalístico.

Pois bem.

Inicialmente, de se destacar que a concessão da tutela de urgência 

depende da satisfação dos pressupostos específicos elencados no artigo 300 do 
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Novo Código de Processo Civil, fazendo-se necessário demonstrar a existência 

da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, bem como a reversibilidade da medida.

Trata-se a tutela de urgência de medida revestida de caráter 

excepcional, exigindo prudência em sua análise, de modo a atender ao comando 

inserto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, sobre o devido processo 

legal, imperativo da ordem jurídica vigente.

Extrai-se da literalidade do Novo Código de Processo Civil:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o 
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 
justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Para a concessão da tutela antecipada, a ordem jurídica exige a 

demonstração sumária da probabilidade da procedência do pedido –  ou seja, a 

plausibilidade do argumento lançado pela parte requerente – , aliada a evidência 

de perigo de dano (assim considerado o periculum in mora) ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Assim, ao lado da probabilidade do direito invocado pela parte, para 

obter a tutela provisória de urgência é imprescindível a comprovação do 

periculum in mora, consoante o disposto no caput do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil supratranscrito.

Dito isso, e considerando os limites impostos pela natureza da 

cognição admitida pelo recurso de Agravo de Instrumento, passa-se à análise do 

recurso.

No caso dos autos, a autora/agravante alega que teve sua imagem 

e idoneidade moral atacadas por meio da manutenção de matéria veiculada no 
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sítio eletrônico da requerida após sentença penal absolutória.

Com o fito de reduzir os danos advindos do episódio, a 

autora/agravante solicitou ao agravado/requerido a suspensão da veiculação da 

matéria que noticiou sua prisão e envolvimento com organização criminosa.  

Destaca que a manutenção da matéria no sítio eletrônico da requerida afeta 

sobremaneira sua ética profissional.

Foi concedida parcialmente a medida liminar, determinando a 

exclusão tão somente dos comentários proferidos nas matérias envolvendo a 

participação da autora nos crimes investigados na operação "Salve Geral", em 

razão da sua natureza ofensiva, mantendo a matéria de cunho jornalístico.

Em seu reclamo, a autora/agravante sustenta restar comprovado 

nos autos os requisitos autorizadores para deferimento integral da medida 

liminar. Assevera ter sido detida no ano de 2013 por suspeita de participação na 

organização criminosa que realizou uma série de ataques contra a sociedade 

catarinense. Narra que a operação chamada de "Salve geral" deflagrada pela 

Polícia Civil do Estado de Santa Catarina resultou na sua injusta prisão sob 

acusação de se valer das prerrogativas de seu ofício de advogada para contribuir 

com as ações criminosas perpetradas pela facção criminosa denominada PGC 

(Primeiro Grupo Catarinense). Afirma ter sido absolvida por Sentença Penal 

transitada em julgado. Destaca ter havido ampla divulgação em matérias 

veiculadas na internet pela requerida, permanecendo até os dias de hoje no sítio 

de notícias do requerido. Aduz que mesmo passados mais de 3 (três) anos da 

equivocada prisão e 2 (dois) anos da publicação da sentença absolutória, 

continua sofrendo os prejuízos do triste e marcante episódio a que foi submetida. 

Atesta que as matérias publicadas pela requerida à época ainda permanecem 

disponíveis na internet, imprimindo caráter perpétuo a um fato que deve ser 

apagado da história. Por essas razões, pugna pela reforma da decisão 

interlocutória a fim de que seja determinada a retirada dos domínios virtuais de 
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todas as publicações que envolvam o nome e a imagem da agravante, bem 

como retifique as reportagens por meio de edição, excluindo apenas o nome da 

recorrente do conteúdo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de 

descumprimento.

O recurso, no entanto, não deve ser desprovido, merecendo a 

decisão da Magistrada Andresa Bernardo de fls. 80/85, ser adotada como razão 

de decidir com fulcro no artigo 150 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

de Santa Catarina, in verbis:

"O caso em questão envolve o conflito entre o direito à intimidade, à 
privacidade, à honra e à imagem e o direito à informação e à liberdade de 
Imprensa.

A Constituição da República Federativa do Brasil garante o direito de livre 
expressão à atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura de natureza política, ideológica e artística ou de 
licença (arts. 5º, inc. IX, e 220, § 2º, da Constituição da República Federativa do 
Brasil), bem como assegura que não haverá restrição à manifestação do 
pensamento, à criação, à expressão e à informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo (art.220, caput, da Constituição da República Federativa do 
Brasil).

De outro lado, são invioláveis a intimidade, a privacidade, a honra e a 
imagem das pessoas, garantindo-se o direito à indenização por danos materiais 
ou morais decorrentes de sua violação (art. 5º, inc. X, da Constituição da 
República Federativa do Brasil).

Nesse viés, havendo um conflito entre a liberdade de informação e o 
direito à intimidade, o direito de informar deve ser analisado em paralelo com a 
tutela da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado 
Democrático de Direito (CF, art. 1º, inc III, art. 5º, incisos IV, X, XIII e XIV).

A própria Constituição estabelece que o exercício da liberdade jornalística 
deverá se atentar ao nela previsto (art. 220, caput), além de expressamente 
subordiná-lo à observância do disposto em seu art. 5º, incs. IV, V, X, XIII e XIV, 
(art. 220, § 1º).

Desse modo, o exercício do jornalismo deve ser livre e independente, 
informando a sociedade quanto aos fatos cotidianos de interesse público, sendo 
fundamental ao Estado Democrático de Direito, portanto, que a imprensa esteja 
a salvo de qualquer tipo de censura.

Da doutrina extrai-se a seguinte lição:
O direito de criticar é uma das prerrogativas da liberdade de imprensa. 

Embora utilize linguagem singular, irônica, irreverente e veicule, muitas vezes, 
opinião em tom severo e duro, a crítica jornalística sobrepõe-se a eventuais 
suscetibilidades, principalmente em relação aos que exercem atividade pública.

Daí a existência de inúmeros julgados que consideram nesses casos 
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legítima a atuação jornalística, considerada, para tanto, a necessidade do 
permanente escrutínio social a que se acham sujeitos aqueles que, ocupantes 
ou não de cargos públicos, qualificam-se como figuras de reconhecida 
notoriedade.

Mas também aqui haverá limite a ser respeitado, apontado pela doutrina e 
pela jurisprudência como sendo animus injuriandi vel diffamandi. A crítica 
jornalística não pode ser utilizada com o propósito de ofender, o que ocorre 
quando, ultrapassando a barreira da licitude, descamba para o terreno do 
ataque pessoal, dissimula ofensa em crítica, em busca de sensacionalismo, 
interesse político ou econômico.(Programa de responsabilidade civil. 11. ed. 
rev. E ampl. São Paulo: Atlas, 2014. p. 150).

Consoante ensinamentos de XAVIER O'CALLAGHAN, citado por SERGIO 
CAVALIERI FILHO, "para que a crítica não resulte ofensiva ao direito à honra, é 
necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: 1 - Que a crítica não 
venha vazada em termos formalmente injuriosos, que, de per si, em qualquer 
contexto, seriam ofensivos à honra do cidadão. 2 - Que tenha como suporte 
notícia verdadeira. 3 - Que sua veiculação atenda a critérios objetivamente 
jornalísticos, é dizer, que tenham relevância para a participação individual na 
vida coletiva" (op. cit. loc. cit.).

O direito de informar não pode, portanto, ser exercido por meio de 
ofensas ou realizando pré-julgamentos, de modo a ultrapassar o limite 
informativo e assumir o papel de julgador.

No caso concreto, as matérias jornalísticas colacionadas às fls. 04 e 07, 
não possuem qualquer excesso quanto ao escopo informativo. As reportagens 
apenas relatam as ocorrências, sem qualquer tipo de julgamento precipitado, 
inclusive referem-se à autora como 'suspeita'. Não há qualquer confirmação 
acerca da participação da demandante nos fatos relatados.

Não se olvida que a inicial busca, com a retirada das matérias, o direito ao 
esquecimento, com a extirpação das lembranças do ocorrido do mundo digital.

Sobre o tema, dispõe o Enunciado n. 531 das Jornadas de Direito Civil: "a 
tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o 
direito ao esquecimento".

Referido enunciado, entretanto, possui a seguinte justificativa:
Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-se 

acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem 
histórica no campo das condenações criminais.

Surge como parcela importante do direito do ex-detento à ressocialização. 
Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a própria história, 
mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos 
pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados. 
(grifei)

Da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina extrai-se a 
seguinte lição acerca do direito ao esquecimento:

Com efeito, o direito ao esquecimento, apesar de erigido por doutrina e 
jurisprudência hodiernas como um direito da personalidade novo e 
independente dos demais e corolário do princípio da dignidade da pessoa 
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humana, sob uma visão mais crítica, enquanto verdadeiro limitador do direito à 
informação e à liberdade de imprensa, há de ser visto com cautela, sob pena de 
configurar, sob o ilusório pálio de resguardo máximo de direitos fundamentais 
próprio do Estado Democrático de Direito, inadmissível e inconstitucional forma 
de censura.

Assim, deve ser concebido nos limites dos direitos da personalidade já 
assegurados pelo ordenamento jurídico pátrio, notadamente a intimidade, a 
privacidade, a honra e a imagem, sobretudo com o fim de resguardar o 
manifesto interesse público na historicidade dos acontecimentos sociais, cuja 
transmissibilidade informativa que lhe é inerente também compõe o espectro da 
dignidade da pessoa humana, que tem o seu desenvolvimento assentado, 
justamente, na aprendizagem social histórica (Apelação Cível n. 
2015.021131-7, de Laguna Relator: Des. Henry Petry Júnior, j. 18.06.2015)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça ressalva 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". (STJ, REsp n. 1.334.097/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 
em 28.5.2013).

E no estudo realizado por Joana Sierra, consignou-se que "se em algum 
momento aquele conteúdo foi livremente divulgado e anotado, é porque passou 
a fazer parte da história daquela sociedade e, portanto, não há razão para que 
seja mais tarde considerado ilícito. Por esse ponto de vista, a historicidade da 
notícia surge já no momento de sua divulgação e não prescreve" (Um estudo de 
caso: o direito ao esquecimento contra a liberdade de imprensa. 2013).

E, na hipótese, entendo que o direito ao esquecimento da autora não 
restou violado, na medida em que as matérias fazem parte de um dos principais 
acontecimentos do Estado de Santa Catarina (ataques de organizações 
criminosas) e que culminou na condenação de 80 pessoas, havendo interesse 
público e histórico na manutenção das notícias veiculadas à época dos fatos.

Destaca-se, outrossim, que em busca pelo nome da autora ao sítio do 
Google, a segunda notícia em destaque é relacionada a sua absolvição. Assim, 
de tudo o que foi dito, conclui-se que se faz ausente o requisito da probabilidade 
do direito. 

Acerca do tema em questão, colhe-se da jurisprudência:
Não configura ato ilícito a publicação, por periódico, de evento relativo à 

prisão da demandante por suspeita de autoria de crime - mesmo que, 
posteriormente, seja incontroversa a inveracidade da imputação -, desde que a 
matéria se atenha aos limites narrativos do acontecido, respeite o imperativo 
constitucional de presunção de inocência e não desborde do interesse público 
na informação, porque tal hipótese restringe-se à função social do  livre dever 
de informar (art. 5º, inc. IV e IX, da CF) e do exercício regular de direito (art. 
188, inc. I, do CC).(Apelação Cível n. 2013.043244-1, de Joinville, Relator: Des. 
Eládio Torret Rocha,j.15.08.2013)

RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIAS CRÍTICAS VEICULADAS EM 
JORNAL E PÁGINA ELETRÔNICA. ACIDENTE AÉREO. 12.4.1980. VÔO 303 
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DA TRANSBRASIL. SUMIÇO DE JOIAS. CARÁTER INFORMATIVO NÃO 
EXCEDIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MENÇÕES NÃO 
OFENSIVAS À INTIMIDADE, À PRIVACIDADE, À HONRA E À IMAGEM. 
ILICITUDE DO ATO NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR 
INEXISTENTE.- Não há falar em transbordo ilícito da liberdade jornalística 
quando consubstancia o excerto midiático mera crítica não ofensiva à 
intimidade, à privacidade, à honra ou à imagem, vindo vazado em termos 
desprovidos de feição injuriosa (animus injuriandi), difamatória (animus 
difamandi) ou caluniosa (animus caluniandi), lastreado em questão fática 
verdadeira e dotada, primordialmente, de caráter informativo, compatível, 
portanto, com os limites impostos pelo fim social da liberdade jornalística e com 
a função essencial da imprensa de informar.(Apelação Cível n. 2015.021131-7, 
de Laguna Relator: Des. Henry Petry Júnior, j. 18.06.2015 grifei)."

Como se infere da decisão supratranscrita, a autora/agravante a 

agência de notícias demandada destacou que os fatos narrados tratavam-se de 

informações preliminares, acerca do apurado no contexto do crime

Impõe-se observar que a notícia é bastante clara ao indicar a prisão 

da agravante sem imputar-lhe qualquer responsabilização pelos fatos relatados, 

destacando, inclusive, que a agravante foi detida por suspeita de envolvimento 

em organização criminosa.

No aspecto, cumpre salientar, em que pese a posterior sentença 

absolutória, não se pode limitar o acesso a informação, porquanto  é do interesse 

da população o acesso a fatos históricos.

Nesse sentido, bem ponderou a Exma. Desa. Hildemar Meneguzzi 

de Carvalho,  quando da análise liminar, verbis: 

" Com efeito, verifico, em análise perfunctória, a ausência de elementos 
que evidenciem a plausibilidade dos fundamentos invocados pelo recorrente, 
porquanto não demonstrado o perigo da demora causado pela decisão recorrida 
(periculum in mora).

Isto porque, em apreciação sumária dos autos, verifica-se que, conforme 
bem salientado pelo magistrado a quo, o direito ao esquecimento da recorrente 
não foi violado, ao passo que a matéria objeto dos autos possui interesse 
público em razão dos acontecimentos ocorrido no Estado.

Além do mais, tem-se que no site do Google, há diversas notícias em que 
relatam a absolvição da recorrente (entre elas: 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2014/05/ justica-condena-80- 
acusadospor- ataques-em- santa-catarina-e -penas-somadas-ao-pgc-
chegam-1-049-anos-4499038.Html).
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Deste modo, ainda que haja um descontentamento da parte recorrente 
com a decisão guerreada, não se vislumbra, ao meu ver, perigo de dano 
imediato que possa ensejar no deferimento da tutela pleiteada. 

Salienta-se que os mencionados requisitos – fumus boni iuris recursal e 
periculum in mora –  são cumulativos, de modo que, estando ausente um deles, 
é desnecessário se averiguar a presença do outro. Explicando melhor: para que 
o pedido de liminar alcance êxito é imperativa a demonstração de ambos os 
pressupostos, sendo este o entendimento dominante (STJ, REsp 238.140/PE, 
rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. Em 6.12.2001).

De fato, não preenchido um dos requisitos ensejadores da tutela 
pleiteada, a liminar não pode ser concedida."

Assim, inexistindo prova hábil a comprovar o preenchimento dos 

requisitos autorizadores da concessão de liminar pleiteada, a manutenção da 

decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso e negar-

lhe provimento.

Este é o voto.
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