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Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010-290 - Fone: (48)3287-6651 - Email:
capital.civel4@tjsc.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5090751-98.2021.8.24.0023/SC

REQUERENTE: RAFAEL DE ASSIS HORN

REQUERIDO: TANIA REGINA DE ALMEIDA BRUSA

REQUERIDO: GILBERTO RENATO LUZ

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE pleiteado por RAFAEL DE
ASSIS HORN, em face de TANIA REGINA DE ALMEIDA BRUSA e
GILBERTO RENATO LUZ, no qual aduziu, em resumo, ser o atual presidente -
licenciado - da OAB/SC e concorrente ao cargo de Conselheiro Federal pela “Chapa
4” (Mais Avanços! Mais 
Futuro!) nas eleições da mesma entidade, previstas para o dia 25.11.2021.

Sustentou terem os demadados, apoiadores de uma das chapas
concorrentes, publicado um vídeo nas redes sociais, de conteúdo inverídico e
ofensivo, no qual imputam ao demandante a prática de atos ilícitos/crimes.

Sopesou ser a acusação de ter "agido para abafar esquema de tráfico de
influência” dentro da OAB/SC totalmente inverídica, eis que, conjuntamente com
a Secretária Geral Adjunta da OAB/SC, Dra. Luciane Regina Mortari Zechini,
proferiu decisão fundamentada pelo arquivamento da representação n. 115/2021,
apresentada contra os advogados Marco Sbissa e Gaspar Laus, pautando-se na
“decadência do direito de representação e da ilegitimidade ativa”, a evidenciar a
inexistência dos pressupostos para a instauração de processo disciplinar.

Destacou que referida deliberação foi mantida, à unanimidade, pela
Segunda Turma do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Santa
Catarina, momento em que foi reconhecido inexistir qualquer suspeição do
demadante para o exame da referida representação, bem como não ser o demandante
sócio de um dos representados, dentre outros fundamentos. 

Pro fim, requereu a concessão de tutela provisória de urgência, de
natureza antecipada, em caráter antecedente, para: "(a.1) citar/intimar os réus e
determinar que os réus retirem os vídeos/fake news de suas redes sociais e deixem
de reproduzi-los e/ou de compartilhá-los, direta ou indiretamente, por si ou por
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terceiras pessoas, por qualquer aplicativo ou meio de comunização, sob pena de
multa diária de R$ 40.000,00; (a.2) concomitantemente, determinar às plataformas
Facebook, Instagram e YouTube que retirem do ar, no prazo máximo de duas horas,
as publicações (URLS) indicadas3, determinando a imediata suspensão/retirada de
circulação dos vídeos/fake news, notadamente junto às redes sociais dos réus, sob 
pena de multa diária de R$ 40.000,00".

É o relatório necessário.  

Na espécie, cinge-se a controvérsia em verificar se são lícitas as
publicações/postagens feitas pelos demandados em suas redes sociais, as quais,
segundo relatado na inicial, tiveram o condão de causar danos à imagem e à honra
do demandante e, por isso, devem ser retiradas/excluídas, mediante o deferimento
do pedido de tutela de urgência formulado nesse sentido. 

Diante dos contornos da pretensão inaugural, crível reconhecer que
para o enfrentamento da causa é imprescindível realizar-se o exame do
entrechoque/embate entre a liberdade de expressão, assegurada aos demandados, e
os direitos da personalidade, titularizados pelo demandante.

Pois bem, quanto à liberdade de expressão, dispõe a Constituição
Federal de 1988 que "é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato" (CF, art. 5º, IV); que "é livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou
licença" (CF, art. 5º, IX); que “a manifestação do pensamento, a criação, a
expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” (CF, art. 220,
caput); e, que “é vedada toda e qualquer censura de natureza política,
ideológica e artística” (CF, art. 220, § 2°).

Ademais, o art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica, de 1969
- internalizado no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 678/92 -,
disciplina que "toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de
expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir
informações e ideias de toda natureza, sem considerações de fronteiras,
verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por
qualquer outro processo de sua escolha".

Defronte do explícito, reiterado e proeminente tratamento conferido à
liberdade de expressão no texto constitucional e em tratado internacional, torna-se
possível vislumbrar deter a liberdade de expressão relação/posição preferencial
quando comparada com outros direitos/princípios fundamentais. 
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É dizer "é elemento do Estado democrático de direito a presunção
em favor da liberdade do cidadão, na linha do que assenta a doutrina norte-
americana do primado da liberdade (preferred freedom doctrine), razão pela
qual se impõe a concessão de incentivos ao livre intercâmbio de opiniões em um
mercado livre de ideias (free marktplace of ideas), essencial à formação da
opinião pública." (STF, Voto-Vista Min. LUIZ FUX no RE n. 685.493/SP, rel. Min.
MARCO AURÉLIO, j. em 22.05.2020).   

A proeminência conferida à liberdade de expressão decorre da
compreensão de que “as liberdades de informação e de expressão servem de
fundamento para o exercício de outras liberdades, o que justifica uma posição
de preferência – preferred position – em relação as direitos fundamentais
individualmente considerados.” (BARROSO, Luís Roberto. Liberdade de
Expressão e limitação a direitos fundamentais. Ilegitimidade de restrições à
publicidade de refrigerantes e sucos. In: “Temas de Direito Constitucional – tomo
III”. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 105/106).

A afirmação/interpretação acima esposada vem sendo reiteradamente
afirmada pelo Supremo Tribunal Federal. 

Com efeito, na ADPF 130, julgada em 30.04.2009, pelo Supremo
Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Ayres Britto, a Lei de Imprensa (Lei n.
5.250/67) foi declarada não recepcionada pela Constituição da Federal, em razão da
incompatibilidade de seus dispositivos legais com a nova ordem democrática
instaurada pela Carta Política de 1988, notadamente em relação ao direito à
liberdade de expressão e de imprensa. 

Já na ADI 4.815, julgada em 10.06.2015, pelo Supremo Tribunal
Federal, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reputou-se desnecessária/inexigível
a prévia autorização do biografado para a publicação de obras relativas à sua
biografia, justamente por reconhecer a posição preferencial do direito à liberdade de
expressão no sistema democrático constitucional brasileiro, mesmo quando em
conflito com outros direitos da personalidade. 

Entendimento semelhante foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal
em 21.06.2018, quando do julgamento da ADI 4.451, de relatoria do Ministro
Alexandre de Moraes, pois nesta oportunidade referida Corte Suprema
assentou serem inconstitucionais determinados artigos da Lei n. 9.504/97 que
vedavam a sátira contra políticos em época de eleição, ao fundamento de os

5090751-98.2021.8.24.0023 310021778752 .V4

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
4ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis



23/11/2021 21:55 :: 310021778752 - eproc - ::

https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ee224abf92c3ed50780654… 4/14

dispositivos legais questionados violarem o direito à liberdade de expressão, este
que engloba a possibilidade de realização de sátiras e outras manifestações
humorísticas.

Por oportuno, reproduz-se o inteiro teor da ementa lavrada na referida
ADI 4.451, vejamos:

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES
ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE
DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA
ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL.
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA.

1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a
liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao
pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar
funcionamento do sistema democrático. 

2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão
interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a
proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de
juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real
participação dos cidadãos na vida coletiva. 

3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de
controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao
regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa
adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos
cerceadores durante o período eleitoral. 

4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma
Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total
visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre
os governantes. 

5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a
proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas
também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas,
humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que,
mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia
constitucional. 

6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na
parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento,
dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo. (STF, ADI 4.451, rel. Min. ALEXANDRE
DE MORAES, j. em 21.08.2018 - sem grifo no original).

5090751-98.2021.8.24.0023 310021778752 .V4

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
4ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis



23/11/2021 21:55 :: 310021778752 - eproc - ::

https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ee224abf92c3ed50780654… 5/14

Refere-se, também, a ADPF 548, julgada recentemente pelo Supremo
Tribunal, mais especificadamente em 15.05.2020, da relatoria da Ministra Cármen
Lúcia, por meio da qual foram cassados atos judiciais e administrativos que
violavam a livre manifestação de ideias no âmbito universitário, por restringirem a
liberdade de expressão de estudantes e docentes acerca do processo eleitoral da
época. 

Feita esta breve análise acerca da orientação pretoriana advinda do
Supremo Tribunal Federal, razoável concluir que a liberdade de expressão é
detentora de inegável destaque na ordem jurídica nacional.

De todo modo, em que pese a posição preferencial conferida à
liberdade de expressão em face de outros direitos fundamentais e/ou direitos da
personalidade, certo é que à liberdade de expressão não se atribui
proeminência/preferência absoluta, porquanto passível de limitação em hipóteses
excepcionais, devidamente justificadas pelas peculiaridades do caso.

Esse entendimento restou devidamente esposado em Voto-Vista
proferido pelo Ministro Luiz Fux, tendo, em tal ensejo, registrado que "a liberdade
de expressão, a despeito de possuir uma posição preferencial nas democracias
constitucionais contemporâneas, pode sofrer limitações, desde que razoáveis,
proporcionais e que prestigiem, no caso concreto, outros direitos e garantias de
mesmo status jusfundamental" [...] Com efeito, destaque-se que a ordem
jurídico-constitucional também salvaguarda outros valores e direitos
fundamentais, que podem se contrapor à liberdade de expressão em casos
concretos. Dessa forma, há manifestações que podem vulnerar de modo
intolerável os direitos de personalidade dos indivíduos, tais como a honra, a
privacidade, a intimidade, a vida privada e a imagem dos cidadãos e das
cidadãs, protegidos com fulcro no art. 5º da Constituição da
República. Consectariamente, nos casos em que a manifestação exteriorizada
for abusiva e lesionar esses direitos, o constituinte previu, no art. 5°, V, da
CF/88, que será “assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à imagem”, estabelecendo a
responsabilização a posteriori como regra." (STF, Voto-Vista Min. LUIZ FUX no
RE n. 685.493/SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 22.05.2020).

Noutros termos, "se, de um lado, não se pode submeter o tão caro
direito de manifestar suas ideias a idiossincrasias ou a julgamentos morais
descabidos; de outro, é inegável que esse direito encontra obstáculos em outras
previsões constitucionais, que, em situações específicas, autorizam sua
restrição. Nessa linha, o constituinte brasileiro, ao tempo que garante uma
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posição de protagonismo ao direito à liberdade de expressão, prevê também
restrições e limitações ao seu exercício concreto, cujo alcance deve ser avaliado
in casu." (STF, Voto-Vista Min. LUIZ FUX no RE n. 685.493/SP, rel. Min.
MARCO AURÉLIO, j. em 22.05.2020).

Feitas tais ponderações e análises, passa-se ao exame do caso concreto,
no qual o demandante RAFAEL DE ASSIS HORN pleiteia, em sede de tutela de
urgência de natureza antecipada, sucintamente, a retirada
dos vídeos/publicações publicados pelos demandados TANIA REGINA DE
ALMEIDA BRUSA e GILBERTO RENATO LUZ em suas redes sociais (Evento
1, VÍDEO12).

Pois bem, o Código de Processo Civil regulamenta que para a
concessão da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessária a conjugação dos
requisitos ínsitos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: existência
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida.

Ademais "nos casos em que a urgência for contemporânea à
propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento
da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da
lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao
resultado útil do processo" (CPC, art. 303, caput).

Assentada essa premissa, as publicações reputadas ilícitas pela parte
demandante consistem em um video de cerca de 2 (dois) minutos (evento 1, DOC7)
no qual, em síntese, o demandante é acusado de ter agido para abafar esquema de
tráfico de influência dentro da OAB/SC.

Para melhor ilustrar essa assertiva, transcreve-se o teor do video:

Atenção advogado! Veja e compartilhe este vídeo! 
Você sabia que Rafael Horn abafou um um esquema de influência dentro da
OAB/SC? 
Detalhe: os lobistas confessos eram seus aliados e um deles seu sócio. 
Em audiência, Gaspar Laus e Marco Sbissa confessaram ter cobrado R$50mil, pra
fazer lobby e arquivar um processo na OAB/SC. 
Depoimento Gaspar Laís: “Trocando miúdos pelo que eu fico entendendo, então
esse cheque seria para lobby? É isso? Sim. Lobby. Então não era um serviço de
advocacia, de cunho administrativo. Era efetivamente um lobby. Tá pelo o que eu tô
entendendo, é isso? Sim. 
Depoimento Março Sbissa: “Como é que foi combinado ali? É porque todo esse
trabalho quem fazia sempre era tu junto com o Dr. Gaspar, foi o Dr. Gaspar quem
me repassou os cheques ok? Então essa combinação próxima foi com o Dr. Gaspar,
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eu apenas os recebi pela nossa relação negocial, então até isso o Dr. Gaspar pode
esclarecer melhor que eu, eu não tava nessa parte eu só tava prestando uma parte
do serviço que era essa, como colegas né, eu vou fazer uma parte, você faz outra, tu
faz isso pra mim, eu dei isso aqui, eu te dou isso aqui, de atuações que a gente tem
em conjunto e de outras coisas também, e aí ele me repassou esses cheques. Eai o
senhor fez esse trabalho la? Sim senhor. 
Dois advogados confessam fazer lobby dentro da OAB/SC em troca de dinheiro. 
O caso foi parar na polícia federal. 
E o que faz Rafael Horn presidente da OAB/SC quando foi comunicado? Arquivou a
representação contra os dois lobistas. 
Marco Sbissa constava como sócio de Rafael Horn no cadastro Nacional de
Advogados. 
Se ele se comporta assim na seccional, imagina o que poderia fazer na diretoria do
conselho federal? 
Se você botar chapa 04 é para lá que ele vai. 
Cuidado…

Ao analisar o inteiro teor das publicações/video retromencionados,
ainda que na fase embrionária do processo, vislumbra-se a nítida intenção de
imputar ao demandante a prática ilícitos para prejudicar sua imagem, sobretudo por
sua atuação pública como presidente da OAB/SC e sua candidatura ao cargo de
Conselheiro Federal pela “Chapa 4” (Mais Avanços! Mais Futuro!) nas eleições da
OAB/SC previstas para o dia 25.11.2021.

Necessário explicitar, por oportuno, que o conteúdo constante do
referido vídeo, em princípio, não guarda fidelidade com as informações advindas
das deliberações adotadas em processo ético-disciplinar analisado pelo Conselho da
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Santa Catarina (processo administrativo
n. 115/2021). 

Para melhor ilustrar essa assertiva, transcreve-se o teor da decisão
acerca da admissibilidade da representação proferida pelo
demandante, conjuntamente com a Secretária Geral Adjunta da OAB/SC, Dra.
Luciane Regina Mortari Zechini, no processo administrativo n. 115/2021 (evento 1,
DOC8):

PEDIDO DE PROCESSO Nº 115/2021 
REPRESENTANTE: JOÃO PAULO TAVARES BASTOS GAMA OAB/SC 15343 
REPRESENTADOS: GASPAR LAUS OAB/SC 4165 E MARCO ANTONIO MENDES
SBISSA OAB/SC 10474 
SUBSEÇÃO DE ITAJAÍ

Trata-se de expediente enviado a esta Seccional, referente a suposta violação pelo
representado, aos preceitos éticos e/ou disciplinares exigidos pela advocacia.
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Alega a representante, que os representados teriam recebido/repassado cheques
para praticar “lobby” e advocacia administrativa “extra autos” com a finalidade
de atuar exercendo influência nos votos perante sessão do Conselho Seccional da
OAB de Santa Catarina. Aduz que, a demanda na qual os fatos foram narrados, é
uma Ação Monitória, que tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Itajaí. Ainda,
aduz que os representados confessaram em juízo a contratação para agenciar o
“lobby” ou tráfico de influência, bem como, que reconheceram que os cheques que
totalizaram R$50.000,00 (cinquenta mil reais) seriam para pagamento de
“advocacia administrativa” extra autos.

Notificados, os representados apresentaram esclarecimentos preliminares (fls. 135
e152), nos quais alegam ilegitimidade do representante, tendo em vista não ter o
representante qualquer vínculo com as partes da ação em comento, bem como, que
não se extrai de sua narrativa qualquer ilicitude, sendo sequer demonstrado o
dispositivo legal que teria sido violado pelos representados.

Outrossim, alegam que houve confusão da parte representante em definir advocacia
administrativa, lobby e advocacia extra judicial, ainda, que não há menção de
qualquer ilícito cometido na Sentença. Alegam decadência do direito de
representação, em razão de ter se passado mais de sete anos dos fatos.

Por fim, alegam que atuaram em processo administrativo de forma consultiva e de
apoio em diligências, e salientam ter sido comprovado pelo depoimento do
advogado Eli Oliveira Ramos, quem contratou o serviço de consultoria jurídica do
representado, incluindo também o serviço do segundo representado na atuação em
seu processo de forma consultiva e correspondente. 
Corroboram que esta questão está sendo discutida no âmbito do Poder Judiciário,
razão pela qual requerem o arquivamento.

Passo à análise neste juízo de admissibilidade: da documentação acostada,
verificou-se que o interessado emitiu e sustou os cheques em 2014, e a
representação foi proposta apenas em 2021 – aproximadamente 7 (sete) anos após
o ocorrido, o que culminou na decadência do direito de representação. Corrobora o
exposto a decisão exarada pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SC:

Processo de Representação nº227/2018. Repte: D. B. P. Repdos: E. H. A. J. e
A. S. C. J. Relator: Marcos Ronei de Oliveira. Acórdão nº 146/2020. Ementa:
“Representação proposta quando já decorridos mais de cinco anos da
ocorrência dos fatos. Decadência do direito de representar. Não pode o
advogado ficar eternamente a mercê do suposto prejudicado em exercer seu
direito de representação, nem em poder disciplinar da OAB. Decadência
reconhecida. Extinção do processo com resolução do mérito”. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Membros da 7ª
Turma do Tribunal de Ética e Disciplina, por unanimidade, julgar a
representação, nos termos do voto do Relator. Lages, 26 de junho de 2020.
Anacleto Canan, Presidente. Marcos Ronei de Oliveira, Relator. 
Processo Disciplinar nº 346/2014. Repte: A.A.N. Repdo: E.J.L. Relatora:
Maria Regina Medeiros. Acórdão nº 266/2018. Ementa: REPRESENTAÇÃO
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DISCIPLINAR. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE PRECEITOS ÉTICOS.
INOCORRÊNCIA EM FACE DA DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
Representação proposta quando já decorrido mais de cinco anos da
ocorrência dos fatos. Decadência do direito de representar. Não pode o
advogado ficar eternamente a mercê do suposto prejudicado exerceu seu
direito de representação, nem poder disciplinar na OAB. Decadência
reconhecida. Extinção do processo com resolução do mérito. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Membros da 4ª
Turma do Tribunal de Ética e Disciplina, por unanimidade, julgar
improcedente a representação, nos termos do voto da Relatora. Criciúma, 28
de setembro de 2018. Anacleto Canan, Presidente. Maria Regina Medeiros,
Relatora.

Ademais, verifica-se que há irregularidade na representação do polo ativo, sendo
parte ilegítima o advogado representante, eis que não detém interesse de agir.
Diante disso, o arquivamento é medida que se impõe. Em caso análogo já decidiu o
Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SC:

RECURSO 2009.08.00511-05/SCASTU. Rcte.: M.M.G.S. (Adv.: Angela
Maria Hoehne OAB/SP 170901). Rcdos.: Conselho Seccional da OAB/São
Paulo e D.A.C.P. (Def. Dat.: Adriano da Silva Gonçalves OAB/SP 196398).
Rel.: Conselheiro Federal Francisco de Assis Guimarães Almeida (RR).
EMENTA 194/2010/SCA-STU. Representação proposta por quem não detém
interesse de agir, indubitavelmente, resta caracterizada a Ilegitimidade Ativa.
O processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267,
Inciso VI, do CPC. Decisão de primeiro grau mantida por seus próprios
fundamentos. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO: vistos, relatados e
discutidos estes autos acordam os integrantes da 2ª Turma da Segunda
Câmara do CFOAB, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso,
nos termos do voto do Relator. Brasília, 18 de outubro de 2010. Paulo
Roberto de Gouvêa Medina, Presidente da 2ª Turma da Segunda Câmara.
Francisco de Assis Guimarães Almeida, Relator. (DJ. 03.12.2010, p. 70).

Pelo exposto, diante da decadência do direito de representação e da ilegitimidade
ativa, e não havendo pressupostos para instauração de processo disciplinar,
determina-se o ARQUIVAMENTO LIMINAR da presente representação, conforme
elencado no art. 58 §7º do CED.

A decisão acima transcrita foi objeto de recurso, tendo a Segunda
Turma do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, à unanimidade, mantido
inalterada referida deliberação, conforme fundamentação que se transcreve abaixo: 

Analisando o feito, o pedido está vinculado ao acolhimento da suspeição do
prolator da decisão que arquivou a presente representação. De pronto, é de fácil
percepção que tal pedido é intempestivo. O recorrente, ao apresentar a
represesentação tinha conhecimento de que o Presidente da Seccional tem a
competência da admissibilidade das representações, ou seja, deveria ter apontado a
alegada suspeição ou impedimento, o que não fez.
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Portanto o pedido de “distribuição para julgador competente” é intempestivo.

Deveria o recorrente ter arguído este pedido quando da representação, alegando o
impedimento anunciado, sendo que é advogado e conhecedor da legislação e
normas correlatas da Seccional de Santa Catarina.

Por outro lado, os documentos registrados na Seccional de Santa Catarina dão
conta de que o recorrido Marco Antonio Mendes Sbissa não é sócio do Presidente
da Seccional de Santa Catarina, deixando de reconhecer a validade dos
documentos acostados pelo recorrente.

Desta forma, não há como acolher o pedido de suspeição, a uma, porque o pedido é
intempestivo; a duas, porque não se trata de suspeição; a três, a alegação de
impedimento é embasada em documentos alterados e que não refletem a verdade
dos fatos, pois o recorrido Marco Antônio Mendes Sbissa não é sócio do Presidente
da Seccional de Santa Catarina.

 Portanto, não há como prover o pedido de acolhimento de suspeição do prolator
da decisão.

Consdiderando que os pedidos subsequentes são cumulativos e sucessivos, não
havendo o acolhimento da suspeição, os demais pleitos caem por terra ante a
prejudicialidade.

Considerando o princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, apesar da peça
recursal não estar respeitando a boa técnica, enfrento os pontos alegados, eis que
melhor sorte não socorre ao recorrido:

1. Confissão por parte dos recorridos “diante de um Magistrado” da prática do
ilícito penal de “tráfico de influência” (sic recurso);

O recorrente alega que há confissão dos recorrentes da prática do ilício penal de
tráfico de influência. O que se vê dos autos da ação monitória proposta é que os
recorrentes alegam que prestaram serviços jurídicos e foram remunerados para
atnto, sendo que o contratante negou o pagamento, estando inadimplente.

Em nenhum momento há confissão de prática de delito por parte dos recorridos,
muito menos, constatação de tal delito por parte do Juízo sentenciante.

Pelo contrário, há recurso dos recorridos pendente de julgamento pelo nosso e.
Tribunal de Justiça.

Assim, não há que se falar em prática de crime por parte dos recorridos e aceitar
representação ético disciplinar embasado na prática de crime que sequer está
sendo investigado.

2. Impedimento do Presidente da OAB/SC sob a alegação de que era sócio do
recorrido Marco Antônio Mendes Sbissa;
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Como já apontado nesta decisão, o recorrido Marco Antônio Mendes Sbissa não é
sócio do Presidente da Seccional de Santa Catarina, não havendo que se falar em
impedimento.

3. Não acolhimento da prescrição;

Quanto a prescrição, a matéria é pacífica no nosso Conselho Federal, eis que,
transcorrido mais cinco anos do fato, não havendo que se falar em perpetuidade do
direito de representação.

É bem a hipótese dos autos.

4. Legitimidade Ativa do Recorrente

A ilegitimidade do recorrente é flagrante, pois não possui interesse de agir, sendo
que casos similares já foram julgados pelo Conselho Federal tendo o arquivamento
e a ilegimitdade como o final.

Desta forma, apesar de faltar dialeticidade ao recurso, conheço do mesmo, porém,
nego provimento, ante a intempestividade do pedido de impedimento e o seu total
descabimento, pois o Presidente desta Seccional não é sócio de nenhum dos
recorridos, mantendo-se a decisão que determinou o arquivamento liminar da
representação. Florianópolis, 23 de setembro de 2021.

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO LIMINAR. PEDIDO
DE IMPEDIMENTO INTEMPESTIVO E NÃO DEMONSTRADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR DO RECORRENTE. ARTIGO 25 DO ESTATUDO DA
ADVOCACIA E DA OAB. ARTIGO 485, VI DO CPC. ARQUIVAMENTO
LIMINAR. Pedido de acolhimento de impedimento feito sem comprovação e a
destempo, mantendo-se a decisão de arquivamento liminar ante a decadência e a
ilegitimidade, além de não restar evidenciada a prática de infração ético
disciplinar.

Acórdão n°

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da
Segunda Turma do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Santa
Catarina, por unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do
voto do Relator.

Florianópolis, 23 de setembro de 2021.

ACORDÃO N. 295/2021

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
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Certifico que a Segunda Turma do Conselho da Ordem do Advogados do Brasil -
Seccional de Santa Catarina, ao apreciar o processo em referência, proferiu a
seguinte decisão: “Após a leitura do relatório e voto proferidos pelo Relator, não
havendo manifestações sobre o tema, decidiu, observado o quórum exigido no art.
49, do Regimento Interno da OAB/SC, por unanimidade, nos termos do voto do(a)
relator(a) conhecer do recuso e negar provimento.

Florianópolis, 23 de setembro de 2021"  (evento 1, DOC9)

Como se pode facilmente constatar, em nenhum momento se verificou
- ao menos do que dos autos consta -, ter o demandante atuado para abafar esquema
de influência dentro da OAB/SC, sequer o fato de ser sócio de um dos supostos
envolvidos/praticantes do alegado esquema.

Com isso, crível reconhecer que o conteúdo do vídeo desbordou da
liberdade de expressão, pois, como já afirmado, não guardou
fidelidade à informação, inexistindo, ainda, lastro em circunstâncias comprovadas.

Em verdade, do que se observa, o vídeo em questão apresenta uma
realidade adulterada e descontextualizada, porquanto desconexa do encadeamento
dos fatos efetivamente ocorridos.

Muito provavelmente o vídeo sob foco ao apresentar "títulos
sensacionalistas e presunções expostas como se fossem absolutas verdades não
apenas acabam realizando um desfavor social e infringindo o direito alheio,
como, também, podem dar origem às temidas “Fake News”. (TJSP, Apelação
Cível 1073774-13.2018.8.26.0100, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, j. em
16.12.2020)  

Assim, como já afirmado, as publicações feitas pelos demandados a
respeito do demandante provavelmente ultrapassaram os limites constitucionais da
liberdade de expressão e informação, pois "a liberdade de expressão encontra
limites na proteção dos direitos da personalidade, sobretudo quanto à honra e a
imagem do indivíduo, estes também protegidos em âmbito constitucional e
inseridos no rol dos direitos fundamentais" (TJDFT, Processo n.
07269839320188070001, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. em 28.08.2019).

Logo, mostra-se cabível o deferimento da tutela de urgência pleiteada
para a imediata exclusão das publicações/videos sob foco em todas as redes sociais
dos demandados.
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Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida em
caráter antecedente, para o fim de DETERMINAR a imediata exclusão do vídeo
sob foco de todas as redes sociais dos demandados, a contar da intimação da
presente decisão.

INTIME-SE os demandados para que cumpram a determinação.

O não cumprimento da medida no prazo estabelecido implicará na
aplicação de pena de multa por dia de descumprimento, nos termos do art. 84, §§ 3°
e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

FIXO multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia em caso de
descumprimento desta decisão, ressaltando a possibilidade de majoração
da multa caso se mostre insuficiente, ficando estabelecido limite de R$ 100.000,00
(cem mil reais).

OFICIEM-SE as às plataformas Facebook, Instagram e YouTube
acerca da presente decisão, para que também cumpram a determinação retro,
excluindo o vídeo em questão de suas plataformas, assim que oficiadas, ou seja,
imediatamente.

INTIME-SE o demandante para, no prazo de 15 (quinze) dias, aditar a
petição inicial, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito
(CPC, art. 303, § 2º).

Em face da inexistência nesta Comarca de centro de conciliação e
mediação (art. 165 do CPC), DEIXO de aplicar o disposto no art. 334 do Código de
Processo Civil, dada a absoluta impossibilidade de absorção deste ato pela pauta do
Juízo com prestígio ao princípio da celeridade, sem prejuízo, porém, de designação
de audiência com este norte a qualquer tempo, à luz do art. 139, inciso V, do mesmo
diploma legal, ou inclusão de ensejo a tanto em eventual audiência de instrução.

Após, CITE-SE os demandados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentem contestação na forma do art. 335 do Código de Processo Civil, a
contar da juntada do mandado (CPC, art. 335, III, e art. 231, II), sob pena de revelia
(CPC, art. 344).

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 

5090751-98.2021.8.24.0023 310021778752 .V4

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
4ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis



23/11/2021 21:55 :: 310021778752 - eproc - ::

https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ee224abf92c3ed5078065… 14/14

Documento eletrônico assinado por RENY BAPTISTA NETO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 310021778752v4
e do código CRC 2b778fe0. 
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