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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0063881-53.2017.8.19.0000  

AGRAVANTE:  EDUARDO DE SOUZA MARTINS FERNANDES (AUTOR) 

AGRAVADO: INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A (RÉU) 

RELATOR:   Desembargador Fernando Fernandy Fernandes 

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA 

POR DANO MORAL. MATÉRIA PUBLICADA NA 

INTERNET SOBRE A CONDENAÇÃO DO AUTOR 

EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

NA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA 

REFORMADA PELO TRF. DECISÃO QUE 

INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DA NOTÍCIA E 

PUBLICAÇÃO SOBRE A ABSOLVIÇÃO, A QUAL 

MERECE PARCIAL REPARO. MANUTENÇÃO 

DA MATÉRIA QUE VIOLA PERMANENTEMENTE 

A HONRA DO AGRAVANTE. DIREITO AO 

ESQUECIMENTO. PERIGO DE DANO E 

URGÊNCIA CARACTERIZADOS. PEDIDO DE 

RETRATAÇÃO QUE NÃO MERECE 

PROSPERAR NESTA FASE PROCESSUAL. 

VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO QUE NOTICIOU 

FATOS VERÍDICOS, NOS ESTRITOS TERMOS 

DA SENTENÇA PROLATADA. DIREITO À 

INFORMAÇÃO.  INTERESSE DA SOCIEDADE. 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. 

PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO 

ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO A QUE SE 

DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA RETIRAR A 

NOTÍCIA DA INTERNET.    

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 

0063881-53.2017.8.19.0000, em que é agravante EDUARDO DE SOUZA 

MARTINS FERNANDES (AUTOR) e agravado INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES S/A (RÉU). 

Acordam os Desembargadores que integram a 13ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em conhecer 

do presente agravo para dar-lhe parcial provimento, a fim de deferir em parte o 
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pedido de tutela provisória de urgência, apenas para determinar que o agravado 

retire da internet a notícia de 11/07/2013 (atualizada em 09/09/2015), sob o título 

“Médico do transplante da morte é condenado por furar fila de doação de órgão”, 

garantindo-se que a mesma seja desvinculada do nome do agravante pelos 

mecanismos de busca pela internet, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais). 

Remetam-se os autos à 1ª Vice-Presidência para regularização da 

autuação, fazendo constar como agravado, exclusivamente, a editora INFOGLOBO 

COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, excluindo-se JORNAL O GLOBO 

INFOGLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. e JORNAL EXTRA. 

Assim decidem, na conformidade do relatório e voto do relator. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo agravante em epígrafe 

contra decisão proferida, em 19/10/2017, pelo Juízo da 25ª Vara Cível da Comarca 

da Capital, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes 

termos (índice 112 do processo originário): 

 

“1). Inviável a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, ante total 

ausência do necessário requisito do periculum.  

Afinal, na presente ação se impugna atos administrativo praticado há mais 

de dois anos, o que afasta por completo a alegada urgência e inviabiliza o 

diferimento do contraditório. Destaque-se que, caso a parte autora venha a 

sair vencedora da demanda, não há inviabilidade de vir a ser ressarcida 

haja vista ser a parte ré solvente.   

Indefiro, pois, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela. ” 

 

A tutela provisória solicitada consistia em compelir o réu-agravado a 

retirar de seus sites a matéria de 11/07/2013, sob o título “Médico do transplante da 

morte é condenado por furar fila de doação de órgão”, garantindo-se que a mesma 

seja desvinculada do nome do agravante pelos mecanismos de busca pela internet, 

como também a divulgar a notícia sobre a sua absolvição.  

Alega o recorrente, em síntese, que: (i) ao contrário do afirmado pela 

decisão agravada, não se trata de ação para impugnar qualquer ato administrativo 

praticado há mais de dois anos, mas para condenar o réu a retirar notícia da 

internet, devendo publicar outra dando conta da real situação dos fatos e, por fim, a 

reparação por dano moral; (ii) estão presentes os requisitos para a concessão da 
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tutela de urgência requerida, uma vez que o agravante sofre constrangimentos em 

razão da mantença da notícia na internet, no site de busca GOOGLE; (iii) a notícia 

não é verdadeira, uma vez que o agravante não foi condenado pela Justiça Federal 

do Rio de Janeiro na ação de improbidade administrativa movida pelo MPF perante 

o Juízo Federal da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, pois a 

sentença foi reformada pelo TRF (apelação 2009.51.01.023884-1) em 14/01/2015, 

tendo sido o pedido formulado pelo MPF julgado totalmente improcedente; (iv) 

ademais, na data da atualização da notícia, em 09/09/2015, a sentença já havia sido 

reformada, sendo esta divulgação ilegal e causadora de prejuízos de ordem moral. 

Pugna pela reforma da decisão, determinando-se que o agravado retire 

da internet a notícia, atualizada no dia 09/09/2015, de modo que não mais apareça 

na página do Google quando digitado o nome completo do agravante e, ainda, para 

que providencie a publicação de notícia sobre a reforma da sentença pelo TRF da 2ª 

Região, tudo em 48 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada. 

Contrarrazões no índice 19 destacando, incialmente, que deve ser 

retificado o polo passivo junto ao distribuidor competente, pois a correta 

denominação da parte agravada é INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES S/A, editora dos Jornais “Extra”, “O Globo” e “Expresso da 

Informação”,  como pode ser verificado no Estatuto Social (índice 49). 

 No mérito, ressalva, em síntese, que (i) o próprio agravante reconhece 

que foi condenado pela prática de improbidade administrativa em primeira instância, 

sendo a reportagem, portanto, legítima, insurgindo-se contra o fato de a reforma da 

sentença não ter sido noticiada quando da atualização da reportagem no Jornal 

“Extra”, que teria sido efetuada em 09/09/2015; enquanto, na verdade, não houve 

qualquer atualização da reportagem em nenhum dos sites relativos aos jornais da 

agravada; (ii) determinar que a agravada seja compelida a publicar nota de 

retratação seria adentrar ao mérito, antecipando a análise das provas e 

prejudicando o contraditório e a ampla defesa. 

 

VOTO 

 

O agravo é tempestivo e estão satisfeitos os demais requisitos de 

admissibilidade.  

O pano de fundo da presente demanda envolve a alegação do autor 

sobre ter sofrido dano moral em decorrência de matéria publicada em 11/07/2013 

nas edições digitais dos Jornais “Extra” e “O Globo”, sob o título “Médico do 
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transplante da morte é condenado por furar fila de doação de órgão”, aduzindo que 

a sentença na ação de improbidade administrativa movida pelo MPF foi reformada 

pelo TRF (apelação 2009.51.01.023884-1) em 14/01/2015, tendo sido o pedido 

julgado totalmente improcedente. 

O pedido de tutela provisória consistiu em compelir o réu-agravado a 

retirar de seus sites a matéria, garantindo que a mesma seja desvinculada do nome 

do agravante pelos mecanismos de busca pela internet, como também a divulgar a 

notícia sobre a sua absolvição.  

O juízo a quo entendeu ser inviável a concessão da antecipação dos 

efeitos da tutela ante total ausência do periculum in mora, considerando que o 

perigo de dano foi relativizado em razão do lapso temporal entre a ocorrência dos 

fatos (publicação da matéria em 2013, com alegada atualização em 2015) e o 

acionamento do Poder Judiciário (2017), ressaltando que, uma vez vencedor, o 

agravado será ressarcido, haja vista a solvência do réu. 

Nesse contexto, cumpre destacar que, nos termos do art. 300 do 

CPC/20151, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem i- a probabilidade do direito e ii- o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.  

Em exame preliminar, os elementos constantes dos autos são suficientes 

para demonstrar a presença dos requisitos legais. 

Inicialmente, diversamente do que fora fundamentado pelo magistrado a 

quo, o perigo de dano não resta esvaziado; ao contrário, é permanente, tendo em 

vista que o agravante foi absolvido na ação de improbidade administrativa proposta 

para averiguar eventual irregularidade na fila de transplantes de órgãos. Com efeito, 

a manutenção na internet da notícia de responsabilidade do agravado possui o 

condão de violar permanentemente a honra do agravante, seja no ambiente familiar, 

social e profissional (médico servidor público federal). 

                                                         
1
 “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. 

§ 1
o
 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. 

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

§ 3
o
 A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão”. 
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Com o intuito de preservar a honra e demais direitos da personalidade do 

recorrente, é razoável que lhe seja concedida a garantia de não ser lembrado por 

conduta ilegal da qual foi absolvido (“direito ao esquecimento”), restando 

evidenciada a probabilidade do direito de a notícia ser retirada da internet. Confira-

se: 

 

0043625-70.2011.8.19.0042 - APELAÇÃO  

Des(a). MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA - Julgamento: 

07/10/2015 - QUARTA CÂMARA CÍVEL  

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LESÃO A DIREITO DA 

PERSONALIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA DESABONADORA ATRELADA 

À IMAGEM DOS AUTORES. PRETENSÃO QUE, ALÉM DA 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, TEM POR ESCOPO DE 

EVITAR A ASSOCIAÇÃO DO NOME DOS DEMANDANTES ÀS 

NOTÍCIAS QUE ENVOLVAM SUPOSTAS FRAUDES NA EMISSÃO 

DE CARTEIRAS FALSAS DE JUIZ POR TRIBUNAL ARBITRAL E, 

AINDA, EM RELAÇÃO AO DENOMINADO "GOLPE DO EMPREGO 

NA PETROBRAS", DE ACORDO COM O QUAL O PRIMEIRO 

AUTOR PROMETIA SALÁRIO DE R$ 1,5 MIL, COBRAVA R$ 30,00 

PARA DAR UMA PALESTRA E MANDAVA OS CANDIDATOS 

ESPERAREM EM CASA ATÉ CONVOCAÇÃO DA EMPRESA, A 

QUAL JAMAIS OCORRERIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO QUE MERECE REFORMA, SOB ENFOQUE DO 

DIREITO AO ESQUECIMENTO. 1- HIPÓTESE QUE POSSUI 

ASSENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL, CONSIDERANDO QUE É 

UMA CONSEQUÊNCIA DO DIREITO À VIDA PRIVADA 

(PRIVACIDADE), INTIMIDADE E HONRA, ASSEGURADOS PELO 

ART. 5º, V E X DA CF E PELO ART. 21 DO CC, SENDO 

INCLUSIVE PREVISTA NO MARCO CIVIL DA INTERNET (ART. 7º, 

I DA LEI Nº 12.965/2014), COM REFLEXOS NO TOCANTE À 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, DA CF; EN. 

DOUTRINÁRIO 531 DA IV JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF). 

2- MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, AINDA DIVULGADAS NOS SITES 

VINCULADOS AO SISTEMA GLOBO DE COMUNICAÇÕES, QUE 

POSSUEM ESTRITO CUNHO INFORMATIVO, SEM QUALQUER 

INTENÇÃO DE DIFAMAR OS ENVOLVIDOS, RETRATANDO 

INVESTIGAÇÃO DEFLAGRADA PELA POLÍCIA FEDERAL, QUE 
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REDUNDOU EM DENÚNCIA EM RAZÃO DOS ILÍCITOS PENAIS, 

EM TESE, PRATICADOS, DOS QUAIS, POSTERIORMENTE, 

FORAM ABSOLVIDOS (ART. 386, III DO CPP). 3- LOGO, EMBORA 

NÃO SE COGITE DE ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR (ART. 

220 CF C/C 187 DO CC) E, COM ISSO, AFASTE-SE A 

PRETENSÃO LESÃO POR DANOS MORAIS (ART. 5º, X DA CF 

C/C 17 DO CC), SOB A PERSPECTIVA DO DIREITO AO 

ESQUECIMENTO, PROSPERA O INCONFORMISMO DOS 

RECORRENTES, HAJA VISTA A INEXISTÊNCIA DE INTERESSE 

PELA HISTORICIDADE DO FATO. 4- AUTORES ABSOLVIDOS DA 

PRÁTICA DOS ILÍCITOS PENAIS QUE LHES FORAM 

IMPUTADOS. DAÍ SER LEGÍTIMO O DIREITO DE NÃO SER 

LEMBRADO CONTRA SUA VONTADE, ESPECIFICAMENTE NO 

TOCANTE A FATOS DESABONADORES, DE NATUREZA 

CRIMINAL, NOS QUAIS SE ENVOLVERAM, MAS QUE, 

POSTERIORMENTE, FORAM INOCENTADOS. 5- ASSIM, 

EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL DESVINCULAR O NOME DO 

PRIMEIRO AUTOR DAQUELES FATOS, POIS PULVERIZADOS 

EM SITES NÃO VINCULADOS AO SISTEMA GLOBO DE 

COMUNICAÇÃO (ART. 472 DO CPC), É, AO MENOS VIÁVEL, TAL 

EXCLUSÃO DOS SÍTIOS MANTIDOS OU DIVULGADOS PELA 

APELADA DE QUALQUER NOTÍCIA OU RELATO QUE OS 

VINCULE AOS EPISÓDIOS REFERIDOS NA INICIAL, DE CUJOS 

CRIMES FORAM ABSOLVIDOS, FIXANDO- SE, PARA TANTO, O 

PRAZO DE CINCO DIAS, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, SOB 

PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 10 MIL (ART. 461, §4º DO CPC 

C/C SÚMULA Nº 410 DO STJ). RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL 

PROVIMENTO. 

 

0081886-77.2004.8.19.0001 - APELAÇÃO  

Des(a). NANCI MAHFUZ - Julgamento: 09/06/2009 - DÉCIMA 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL  

Apelações cíveis. Reportagem e chamada na internet. Dano moral. 

Revista conceituada de circulação nacional. Reportagem com o título 

"As vitórias parciais contra a corrupção" mencionando seis pessoas, 

quatro condenadas e duas não. Chamada na página da internet 

"Mais informações sobre os corruptos", nomeando todos. Ex-

Presidente da República hoje Senador que se sentiu ofendido. Ação 
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proposta em face da revista, seu editor e um delegado federal que 

deu informações. Sentença de parcial procedência, fixando a 

indenização em R$ 20.000,00 para a empresa e seu editor e de 

improcedência quanto ao entrevistado. Aplicação do princípio da 

ponderação dos direitos constitucionais. Ainda que assegurada a 

liberdade de imprensa e afastada a censura na Constituição Federal, 

não pode a imprensa, em reportagem opinativa, assumir postura de 

julgador, em caso no qual o poder competente, o Judiciário, não 

condenou o político no crime de corrupção. Mesmo que se trate de 

análise sobre a dificuldade de êxito em processos desse tema, 

misturar pessoas não condenadas com as que o foram é imputar a 

qualificação de corrupto a estas. As pessoas públicas estão sujeitas 

a críticas e avaliações de suas condutas e não podem se considerar 

ofendidas pela atuação da imprensa no seu dever de informar. Todo 

tipo de liberdade, entretanto, tem limites, e a imprensa precisa 

aprender a respeitá-los, não praticando ofensa ao direito, também 

constitucional, à honra e à dignidade do político, sob pena de 

reparação, de acordo com o inciso X do art. 5º da CF/88. Se a 

notícia ou reportagem imputa crime a quem foi absolvido e deseja 

reconstruir sua vida, superando episódio nefasto, é de se reconhecer 

a dor moral, e no caso relativa aos dois veículos de informação. 

Demanda que não foi baseada na Lei de Imprensa, pelo que não se 

aplica a decisão do STF na ADPF-130. Indeferimento da publicação 

mantido. Majoração da indenização para R$ 30.000,00, pelo 

reconhecimento da ofensa, em menor agressão, também pela 

reportagem escrita. Manutenção da condenação em honorários 

advocatícios em relação ao delegado. Reforma parcial da sentença. 

Provimento parcial do segundo apelo e não provimento do primeiro. 

Vencido o Des. Cherubin Helcias Schwartz. 

 

Por outro lado, o pedido de divulgação de notícia sobre a absolvição do 

agravante não merece prosperar nesta fase processual, exigindo dilação probatória 

para a configuração de regular direito à informação. Observe-se que, da análise das 

provas trazidas aos autos, o agravado parece ter se limitado a divulgar informação 

verídica à época, baseada em documentos oficiais, nos estritos termos da sentença 

exarada nos autos do processo nº 0023884-74.2009.4.02.5101 da Justiça Federal 

da 2ª Região (índice 30-38 do processo originário), questão de interesse da 

sociedade. 
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A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que não cabe dano moral 

ou pedido de nota de retratação na hipótese de o veículo de comunicação noticiar 

fatos verídicos, devendo prevalecer o direito à informação quando ponderado com a 

honra e intimidade do interessado. Nesse sentido: 

 

2ª Ementa - APELAÇÃO 

Des(a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES - Julgamento: 

07/12/2016 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL  

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA 

(ART. 5º INCISOS IV, IX E XIV E ART. 220 DA CF). HONRA, 

INTIMIDADE E PRIVACIDADE (ART. 5º INCISO X DA CF). 

NORMAS DE MESMA HIERARQUIA. APARENTE COLISÃO DOS 

DIREITOS CONSTITUCIONAIS ENVOLVIDOS. MATÉRIA 

JORNALÍSTICA QUE RETRATA OS FATOS TAL COMO 

OCORRERAM. REGISTRO POLICIAL COM INFORMAÇÕES 

FALSAS. DA IMPRENSA NÃO SE EXIGE ANÁLISE EXAURIENTE 

ACERCA DOS FATOS, MAS O CUIDADO NECESSÁRIO QUANTO 

AO TEOR DO NOTICIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

 

0132760-80.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO  

Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS - 

Julgamento: 02/08/2017 - DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL  

RESPONSABILIDADE CIVIL. Reportagem sobre operação policial. 

Divulgação do nome e imagem de suspeito da prática dos crimes 

investigados. Liberdade de imprensa. Limites. Respeito aos direitos 

fundamentais previstos no art. 220, § 1º, da Constituição da 

República. Notícia verídica, informativa, de caráter geral e interesse 

social. Ausência de ofensa a direito subjetivo do apelante. 

Consonância com os ditames constitucionais e o dever de informar. 

Inexistência de dever de indenizar. Recurso desprovido. 

Do exposto, a decisão agravada, ao menos em um juízo de cognição 

sumária que a presente fase processual requer, destoa, em parte, dos elementos 

trazidos à apreciação dessa instância, motivo pelo qual merece parcial reforma. 
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Por fim, consultando o Estatuto Social de índice 49, pesquisando o CNPJ 

60.452.752/0001-15 no site da Receita Federal e a jurisprudência deste Tribunal em 

demandas envolvendo os jornais “Extra” e “O Globo”, os autos devem ser remetidos 

à 1ª Vice-Presidência para providenciar a regularização da autuação, fazendo 

constar como agravado, exclusivamente, a editora INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES S/A, excluindo-se JORNAL O GLOBO INFOGLOBO 

COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. e JORNAL EXTRA. 

Por tais fundamentos, conhece-se do presente agravo para dar-lhe 

parcial provimento, a fim de deferir em parte o pedido de tutela provisória de 

urgência, apenas para determinar que o agravado retire da internet a notícia de 

11/07/2013 (atualizada em 09/09/2015), sob o título “Médico do transplante da morte 

é condenado por furar fila de doação de órgão”, garantindo-se que a mesma seja 

desvinculada do nome do agravante pelos mecanismos de busca pela internet, em 

48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). 

Remetam-se os autos à 1ª Vice-Presidência para regularização da 

autuação, fazendo constar como agravado, exclusivamente, a editora INFOGLOBO 

COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, excluindo-se JORNAL O GLOBO 

INFOGLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. e JORNAL EXTRA. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2018. 

 

FERNANDO FERNANDY FERNANDES 

DESEMBARGADOR RELATOR 

 




		2018-02-02T16:28:40-0200
	GAB. DES FERNANDO FERNANDY FERNANDES




