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AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 
PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS. TUTELA 
ANTECIPADA CONCEDIDA. RETIRADA DE MATÉRIA 
JORNALÍSTICA DE SITE DA AGRAVANTE. FOTO DOS 
AGRAVADOS FAZENDO ALUSÃO AO ÓRGÃO GENITAL 
FEMININO. ALUNOS DE CURSO DE MEDICINA DA FURB. 
FATOS COM GRANDE REPERCUSSÃO NAS REDES 
SOCIAIS E NA MÍDIA. REPORTAGEM QUE APENAS 
ILUSTROU OS ACONTECIMENTOS E DESTACOU A 
POSIÇÃO DA UNIVERSIDADE. DIREITO DA 
PERSONALIDADE VERSUS DIREITO À INFORMAÇÃO. 
PREVALÊNCIA, PARA O MOMENTO, DO DIREITO 
COLETIVO À INFORMAÇÃO PLENA. REFORMA DA 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 
n. 4018855-23.2017.8.24.0000, da comarca  de Blumenau (3ª Vara Cível), em 
que é agravante I. C. e P. S/A  e são agravados A. I. T., J. A. B. N., M. M. M., M. 
C. K. E. e R. O. Q. :

A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, 
conhecer do recurso e dar provimento a ele. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 03 de julho de 2018, foi presidido 
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Cézar Medeiros, com voto, e 
dele participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Fontes.

Florianópolis, 10 de julho de 2018.

Jairo Fernandes Gonçalves
RELATOR
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RELATÓRIO

I. C. e P. S/A  interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão 

interlocutória do Magistrado da 3ª Vara Cível da comarca de Blumenau, proferida 

nos autos da "Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada 

cumulada com ação de indenização por danos morais" n. 

0311592-08.2017.8.24.0008, contra ele ajuizada por  A. I. T., J. A. B. N., M. M. 

M., M. C. K. E. e R. O. Q., que determinou, liminarmente, a indisponibilidade do 

conteúdo de matéria jornalística veiculada ao site da agravante, sob pena de 

multa diária.

Insatisfeita com a tutela antecipatória concedida na origem, se 

insurge a agravante a fim de ver desconstituída a decisão agravada.

Os agravados apresentaram contraminuta (fls. 171-181), na qual 

repisaram a ilicitude no uso da imagem, ausência de contexto do excerto 

jornalístico e excesso do direito de informar. Requereram, assim, a manutenção 

de decisão guerreada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela Câmara Civil 

Especial (fls. 186-187).

Este é o necessário relatório.
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VOTO

O recurso é tempestivo, está preparado e, por se tratar de processo 

eletrônico, o recorrente está desobrigado, na forma do inciso II do caput do artigo 

1.017 do Código de Processo Civil, de apresentar os documentos obrigatórios 

exigidos no inciso I desse dispositivo.

Tratam os autos, na origem, de "ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada cumulada com ação de indenização por danos 

morais", decorrente da notícia intitulada "Estudantes de Santa Catarina repetem 

foto com gestos simbolizando genitália feminina" (fls. 92-94), publicada pela 

agravante no site O Globo, que agrediu, segundo os agravados, seu direito à 

privacidade e à honra. 

A medida antecipatória foi concedida em primeira instância para 

retirada da notícia do site da afiliada da agravante.

O presente recurso apresenta hodierna discussão sobre aparente 

conflito de garantias constitucionais (artigo 5º, IV, IX e XIV e 220 versus artigo 5º, 

X), a saber, o direito à privacidade e à imagem, consubstanciados no ideário de 

dignidade da pessoa humana, em contraste ao direito de informar, a liberdade de 

expressão e de imprensa, inerentes à atividade jornalística da agravante.

A decisão interlocutória impugnada (fls. 42-48), como dito 

anteriormente, determinou a retirada de notícia veiculada pela agravante em seu 

site, na qual constava foto dos ora agravados, trajados formalmente e em 

adequação ao ofício médico, simulando com as mãos o órgão sexual feminino. 

Questiona-se, no caso, a extensão protetiva do direito à imagem e à 

privacidade, com respaldo na dignidade dos agravados, frente à liberdade de 

expressão e à liberdade de imprensa de transmitir, sem impedimentos, 

informações de interesse público. Discute-se, portanto, o acertamento da 

proteção da imagem dos agravados, enquanto pendente a integral cognição 

processual na origem.

Com efeito, a tutela concedida atendeu ao objetivo dos autores, na 
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origem, que era de indisponibilizar as notícias, e ver a foto excluída dos olhares 

públicos. 

Entretanto, conforme se demonstrará, merece reforma a decisão do 

Juiz a quo.

Inicialmente, insta frisar que a foto é legítima, restando tal fato 

incontroverso nos autos, tendo sido produzida no dia 11-2-2017, em frente ao 

Teatro Carlos Gomes, no centro de Blumenau, em ocasião de captura de 

fotografias para a cerimônia de outorga de grau do curso de medicina da 

Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB.

Os argumentos dos ora agravados dão conta de que haveria 

violação do direito personalíssimo de imagem e de privacidade, em razão do uso 

de fotografia particular, sem autorização, por parte da agravante. 

Todavia, o que se infere, no até então sumário conhecimento da 

causa, é no sentido de que a agravante redigiu matéria imparcial, fazendo 

referência não unicamente à postagem no Facebook, mas principalmente aos 

reflexos da já consumada publicização do fato nas redes sociais, com enfoque, 

porém, na manifestação oficial da Universidade de Blumenau sobre a proporção 

que a discussão havia ganho.

O próprio título da matéria: "Estudantes de Santa Catarina repetem 

foto com gestos simbolizando genitália feminina" (fls. 92-94), e o borrão feito no 

rosto dos agravados demonstra que a reportagem não foi direcionada aos 

agravados pessoalmente, mas fazia menção, principalmente, às medidas 

adotadas pela FURB em relação à repercussão tomada pelo caso.

Registre-se que I. C. e P. S/A em momento algum moldou a 

redação da reportagem à interpretação dada na rede social, cabendo, nesse 

sentido, apontar a ausência de um viés tendencioso a prejudicar os agravados. 

Não se está aqui, portanto, a julgar a intenção do gesto dos agravados, que será 

oportunamente ponderada na origem.

Ora, a agravante presta, profissionalmente, dever informacional 
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direcionando ao público fatos relevantes e atuais. No presente caso, a 

repercussão já existia à época da publicação da notícia, e a forma textual com 

que fora redigida é neutra, apesar da não verificação da fonte da imagem. 

Outrossim, pouco importa se os agravados autorizaram ou não a 

divulgação da foto no perfil da rede social. Essa é questão a ser debatida em 

demanda própria contra quem foi autor da publicação no Facebook.

A agravante, para demonstrar a amplitude da repercussão que o 

caso ganhou nas redes sociais, simplesmente reproduziu a imagem geradora da 

polêmica, sem o que, por óbvio, a matéria jornalística não traria ao leitor 

informação completa capaz de fazer entender o caso.

Ademais, vale ressaltar que nem mesmo às alegações dos 

agravados de que a imagem fora vinculada originariamente de forma irregular 

justificam a pretensão dos recorridos de retirar a reportagem do site de notícias O 

Globo.

Isso porque, em decisão recente desta Quinta Câmara de Direito 

Civil, proferida no Agravo de Instrumento n. 4009016-71.2017.8.24.0000 de 

relatoria do Excelentíssimo Desembargador Henry Petry Júnior e no qual os 

agravantes pugnavam pela remoção da publicação da imagem realizada no 

Facebook, entendeu-se pela legalidade da postagem, ressaltando a liberdade de 

expressão da usuária:

"[...] há de se consignar que o gesto obsceno foi praticado em ambiente 
público, especificamente localizado no centro de uma cidade populosa em um 
sábado pela manhã. Diante deste cenário, não há, em absoluto, como se 
reconhecer uma violação da privacidade relacionada à divulgação da foto em 
redes sociais, uma vez que o ato foi presenciado por todos os transeuntes que 
ali circulavam no dia." (Apelação Cível n. 4009016-71.2017.8.24.0000, rel. Des. 
Henry Petry Jr, julgado em 10-10-2017).

Além disso, é indiscutível o interesse social no desfecho do caso, 

especialmente porque o leitor necessita saber qual foi a atitude tomada pela 

FURB em relação aos seus acadêmicos, tendo em vista a relevância da 

profissão a ser exercida pelos futuros médicos, amplamente comprometida com 

o coletivo, no âmbito da saúde. 
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Por outro lado, também não se sustentaria uma pretensa tese de 

que há um direito ao esquecimento a beneficiar os agravados. O entendimento, 

ainda que vacilante, sobre o tema, permite anotar que, quando há recente e 

relevante interesse coletivo a permear a lide, é adequada a manutenção de sua 

publicidade. 

Ademais, no caso em comento, numa primeira análise, a notícia 

enfocada não atenta contra a personalidade e a honra dos agravados. A linha 

redacional da matéria, repita-se, vincula-se, essencialmente, à manifestação da 

Universidade no sentido de que as providências de acompanhamento do caso 

estariam sendo observadas. Veicula a fotografia dos agravantes de forma a 

ilustrar a reportagem, apresentando ao leitor as consequências imediatas da 

repercussão do caso nas redes sociais e em outros canais de mídia.

E esse raciocínio, de não se vislumbrar uma possível ofensa à 

personalidade e à honra dos recorridos, tem escopo na jurisprudência deste 

Tribunal de Justiça, que, em caso semelhante, já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM PERIÓDICO QUE NOTICIA 
MOVIMENTO GREVISTA DE MOTORISTAS E COBRADORES DO 
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. UTILIZAÇÃO DA IMAGEM 
DA AUTORA NO MOMENTO EM QUE PARTICIPAVA DA MANIFESTAÇÃO. 
FOTOGRAFIA QUE APENAS ILUSTROU A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE 
CUNHO OFENSIVO, VEXATÓRIO OU DEPRECIATIVO. OFENSA AO 
DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADO. DEVER DE 
COMPENSAR RECHAÇADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
DESPROVIDO.

"É evidente o cunho jornalístico da matéria em questão, estando presente 
o interesse público diante do direito de informação, possuindo o réu o único 
intuito de noticiar o movimento de greve dos motoristas e cobradores de ônibus, 
de modo que inexiste o objetivo de macular a imagem da autora, uma vez que 
não restou claro ser a sua pessoa o foco da reportagem, cabendo ainda 
destacar que em nenhum momento foi mencionado o seu nome". Ademais, "A 
autora encontrava-se, de fato, fazendo parte da manifestação e, por 
coincidência, apareceu na imagem veiculada. Vale dizer que foi um risco que 
assumiu, pois estava ciente de que haveria a presença de meios de 
comunicação no local. Se alguém expõe sua imagem em cenário público, 
não é ilícita ou indevida a sua reprodução pela imprensa, uma vez que a 
proteção à privacidade encontra limite na própria exposição realizada". 
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(Apelação Cível n. 0038511-04.2013.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Fernando 
Carioni, julgado em 3-4-2018).

Portanto, se os agravados se deixaram fotografar em pose capaz 

de gerar comoção no meio social em que vivem é bastante razoável que a mídia 

tenha o direito de noticiar o fato, de modo imparcial, como aconteceu no caso 

concreto.

Assim, ao adequado deslinde do presente Agravo, é indispensável 

conceber que não há, nesta análise perfunctória típica deste momento 

processual, ilegalidade na atuação da empresa de notícias. 

Em outras palavras, entende-se que, no dado momento processual, 

o fumus boni iuris apresentado pelos agravados é insuficiente a obstar o regular 

exercício do dever de informação, direito este indissociável à atividade 

profissional jornalística da agravante.

Dentro desse contexto, considerando que para o deferimento da 

antecipação da tutela o sistema processual civil brasileiro (art. 300, CPC) exige a 

coexistência da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo e que, no caso concreto, o primeiro requisito não se 

encontra patente, outra solução não resta senão a de reformar a decisão 

agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência, devendo prevalecer, neste 

estágio processual, incólume o direito de informação prestado pela  I. C. e P. 

S/A.

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

provimento a ele para desconstituir a tutela provisória agravada.
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