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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1066740-89.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS, é apelado GOOGLE BRASIL.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
DONEGÁ MORANDINI (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE MARCONDES

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1066740-89.2015.8.26.0100

Comarca: São Paulo (31ª Vara Cível Central)

Apelante: Claudinei Alves dos Santos

Apelada: Google Brasil Internet Ltda.

Juíza: Mariana de Souza Neves Salinas

VOTO Nº 10.746

RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. Ação de 
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização 
por danos morais. Preliminar de ausência de interesse de 
agir afastada (art. 267, VI, do CPC/1973). O interesse de 
agir é verificado pela satisfação do binômio necessidade-
utilidade da prestação jurisdicional. Precedentes do STJ. 
Liberdade de expressão e imprensa. Reportagens 
jornalísticas hospedadas na plataforma YouTube. Autor 
que desempenha função pública. Matéria jornalística que 
supostamente viola a honra do autor. Inocorrência. 
Reportagens com cunho meramente informativo. 
Conteúdo que não transcende o direito de informação e 
liberdade de expressão, mantendo elevados padrões éticos 
no meio jornalístico. Interesse público da notícia. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
Responsabilidade civil do provedor de internet. 
Inexistência. A Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) 
determina que o provedor de internet só se responsabiliza 
pelo conteúdo lesivo produzido e hospedado por terceiros 
em sua plataforma na hipótese de não atendimento de 
ordem judicial específica. Ato ilícito não configurado. 
Indenização indevida. Sentença reformada para afastar a 
extinção sem julgamento do mérito. Possibilidade de 
julgamento do mérito no estado do processo (art. 1.013, 
§3º, do CPC/2015). Ação improcedente. RECURSO 
DESPROVIDO.

A r. sentença de fls. 131/133, de relatório adotado, 

julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada 

com pedido de indenização por danos morais movida por Claudinei Alves 

dos Santos em face de Google Brasil Internet Ltda., com fundamento no 

artigo 267, VI do CPC/1973, condenando o autor ao pagamento das verbas da 

sucumbência.
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Recorre o autor, alegando, em síntese, que o 

material divulgado na plataforma YouTube, controlada pela empresa ré, possui 

caráter eminentemente falacioso, produto de suposta perseguição política 

sofrida em meio ao processo eleitoral do qual participou no ano de 2010. 

Afirma que, passados cinco anos dos fatos noticiados, nenhuma ação penal foi 

ajuizada em seu desfavor, demonstrando a falsidade do conteúdo veiculado. 

Em conclusão, considerando o direito ao esquecimento, requer a reforma da 

decisão para que a ré retire do ar os vídeos indicados, que continuam 

cansando prejuízos à sua imagem e honra pessoal, bem como que indenize os 

danos morais suportados em decorrência do fato (fls. 138/148).

Contrarrazões a fls. 158/178, com preliminar de 

ausência de interesse de agir.

Há oposição da ré ao julgamento virtual (fl. 182).

É o relatório.

Não prospera o inconformismo.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada 

com pedido de indenização por danos morais, fundada na hospedagem de 

vídeos de conteúdo depreciativo à honra e imagem do autor pela plataforma 

YouTube, controlada pela empresa ré. 

De acordo com a petição inicial, os vídeos 

postados no YouTube fazem referência a fatos ocorridos no ano de 2010, 

período no qual, em meio a disputas eleitorais, o autor teria sido vítima de 

perseguição política. Ainda segundo a inicial, os vídeos correspondem a 

reportagens a respeito da hipótese do autor integrar organização criminosa 

atuante no Estado de São Paulo, assim como ter praticado crimes como 

formação de quadrilha, estelionato, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e 

tráfico de entorpecentes.
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Afirma o autor que, passados cinco anos desde os 

referidos acontecimentos, não tem qualquer pendência junto ao Poder 

Judiciário, porém a manutenção dos vídeos no ambiente virtual continua a 

gerar prejuízos de ordem moral a ele e a sua família, especialmente por se 

tratar de político ativo na região de Embu das Artes-SP. 

Com fundamento no chamado direito ao 

esquecimento, pleiteia a remoção dos vídeos identificados na petição inicial e, 

ainda, a condenação da empresa ré a reparar os danos suportados pela 

hospedagem daquele conteúdo.

Pois bem.

De saída, cumpre afastar a preliminar de ausência 

de interesse de agir arguida pela ré.

Isso porque ocorreu, inequivocamente, a exposição 

dos vídeos impugnados na plataforma YouTube, inclusive com a veiculação 

direta da imagem do autor. Assim sendo, a prestação jurisdicional é necessária 

e útil ao fim pretendido na demanda, qual seja a retirada do conteúdo 

audiovisual do referido ambiente virtual e indenização por danos morais, 

restando satisfeito o binômio de verificação do interesse de agir.

Sobre a matéria, oportuno destacar o entendimento 

do E. Superior Tribunal de Justiça:

“O interesse de agir, ou interesse processual, deve ser 
aferido pela existência do binário necessidade/utilidade do 
pronunciamento judicial” (REsp nº 1.186.076/MG; Rel. Min. 
Nancy Andrighi; Terceira Turma; j. 11/03/2014). 

No mesmo sentido, outro julgado daquela C. 

Corte: 

“É clássica a concepção de que o interesse de agir é 
identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Em 
outras palavras, a aludida condição da ação se faz presente 
quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do 
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bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente 
útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação 
jurídica” (REsp nº 1.395.875/PE; Rel. Min. Herman Benjamin; 
Segunda Turma; j. 20/02/2014). 

Assim, respeitado o entendimento da i. Magistrada 

a quo, presente o interesse de agir é afastado o decreto de extinção do 

processo e com fundamento no artigo 1.013, § 3º, do CPC/2015 passa-se de 

pronto ao julgamento do mérito.

A ação é improcedente, tanto no que se refere ao 

pedido cominatório como no tocante à pretensão indenizatória.

Com relação ao pedido de obrigação de fazer cabe 

citar, de pronto, recente precedente do E. Superior Tribunal de Justiça em 

ação movida também contra a ré Google Brasil Internet Ltda., no qual se 

decidiu que o denominado direito ao esquecimento não pode ser invocado 

para obrigar os provedores de busca, pesquisa e/ou aplicações da internet a 

remover dados, informações, fotografias, vídeos etc. de suas plataformas 

digitais:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR 
DE PESQUISA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. FILTRAGEM 
PRÉVIA DAS BUSCAS. BLOQUEIO DE PALAVRAS-CHAVES. 
IMPOSSIBILIDADE. - Direito ao esquecimento como "o direito de 
não ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante 
a fatos desabonadores, de natureza criminal, nos quais se 
envolveu, mas que, posteriormente, fora inocentado". Precedentes. 
- Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar 
do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado 
termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para 
uma foto ou texto específico, independentemente da indicação da 
página onde este estiver inserido. - Ausência de fundamento 
normativo para imputar aos provedores de aplicação de buscas na 
internet a obrigação de implementar o direito ao esquecimento e, 
assim, exercer função de censor digital. - Recurso especial 
provido” (AgInt no REsp 1593873/SP, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 
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17/11/2016).

Ademais, no caso concreto os vídeos que o autor 

pretende retirar da plataforma YouTube são reportagens jornalísticas 

elaboradas por emissoras de amplo reconhecimento e destaque entre os meios 

de comunicação nacionais (Rede Globo, Rede Record e Globo News), com o 

nítido interesse de informar seus telespectadores acerca de fatos envolvendo 

pessoa pública, como o demandante.

Referidas reportagens mantiveram-se dentro dos 

mais elevados padrões éticos de jornalismo ao indicar, expressamente, que os 

fatos relatados se tratavam de suspeitas de envolvimento do autor em 

atividades ilícitas que estavam sendo investigadas pela Polícia Civil do 

Estado de São Paulo. Não houve excesso ou abuso no dever de informar, seja 

doloso ou culposo.

Há de se notar, portanto, que a demanda toca o 

princípio constitucionalmente protegido da liberdade de expressão e 

imprensa, que assegura aos profissionais da comunicação social o livre 

exercício de seu ofício, desde que não reste configurado o abuso dessa 

prerrogativa. A matéria, inclusive, já foi objeto de apreciação pelo Egrégio 

Supremo Tribunal Federal:

“A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza 
essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de 
comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir 
informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais, 
ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial  
necessariamente 'a posteriori'  nos casos em que se registrar 
prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica, 
resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do 
próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício 
profissional” (Ag. Reg. na Rcl 21.504-SP; Rel. Min. Celso de 
Mello; Segunda Turma; j. 17/11/2015).

Importante ressaltar, ainda, que a manifestação de 
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quaisquer críticas no conteúdo da matéria jornalística não implica, por si só, 

abuso da prerrogativa da livre imprensa. Nesse ponto, especialmente valioso o 

seguinte precedente da Corte Constitucional brasileira:

“LIBERDADE DE INFORMAÇÃO - DIREITO DE 
CRÍTICA - PRERROGATIVA POLÍTICO-JURÍDICA DE ÍNDOLE 
CONSTITUCIONAL - MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXPÕE 
FATOS E VEICULA OPINIÃO EM TOM DE CRÍTICA - 
CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O INTUITO DE OFENDER - 
AS EXCLUDENTES ANÍMICAS COMO FATOR DE 
DESCARACTERIZAÇÃO DO “ANIMUS INJURIANDI VEL 
DIFFAMANDI” - AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO 
COMPORTAMENTO DO PROFISSIONAL DE IMPRENSA - 
INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA LIBERDADE DE 
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO - CARACTERIZAÇÃO, NA 
ESPÉCIE, DO REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
INFORMAÇÃO - O DIREITO DE CRÍTICA, QUANDO 
MOTIVADO POR RAZÕES DE INTERESSE COLETIVO, NÃO SE 
REDUZ, EM SUA EXPRESSÃO CONCRETA, À DIMENSÃO DO 
ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA - A QUESTÃO DA 
LIBERDADE DE INFORMAÇÃO (E DO DIREITO DE CRÍTICA 
NELA FUNDADO) EM FACE DAS FIGURAS PÚBLICAS OU 
NOTÓRIAS - JURISPRUDÊNCIA - DOUTRINA - RECURSO DE 
AGRAVO IMPROVIDO. - A liberdade de imprensa, enquanto 
projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do 
pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, 
dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o 
direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o 
direito de opinar e (d) o direito de criticar. - A crítica jornalística, 
desse modo, traduz direito impregnado de qualificação 
constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer 
atividade de interesse da coletividade em geral, pois o interesse 
social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais 
suscetibilidades que possam revelar as pessoas públicas ou as 
figuras notórias, exercentes, ou não, de cargos oficiais. - A crítica 
que os meios de comunicação social dirigem a pessoas públicas (e 
a figuras notórias), por mais dura e veemente que possa ser, deixa 
de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas 
que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. - Não 
induz responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística 
cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico 
ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, 
impiedosa, ainda mais se a pessoa, a quem tais observações forem 
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dirigidas, ostentar a condição de figura notória ou pública, 
investida, ou não, de autoridade governamental, pois, em tal 
contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira 
excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. 
Jurisprudência. Doutrina. - O Supremo Tribunal Federal tem 
destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a 
necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, 
resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que 
dela emana, verdadeira “garantia institucional da opinião 
pública” (Vidal Serrano Nunes Júnior), por tratar-se de 
prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes 
axiológicos que conferem legitimação material ao próprio regime 
democrático. - Mostra-se incompatível, com o pluralismo de idéias 
(que legitima a divergência de opiniões), a visão daqueles que 
pretendem negar, aos meios de comunicação social (e aos seus 
profissionais), o direito de buscar e de interpretar as informações, 
bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. 
Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção 
constitucional da informação, a repressão à crítica jornalística, 
pois o Estado - inclusive seus Juízes e Tribunais - não dispõe de 
poder algum sobre a palavra, sobre as idéias e sobre as 
convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa, não 
cabendo, ainda, ao Poder Público, estabelecer padrões de conduta 
cuja observância implique restrição indevida aos “mass media”, 
que hão de ser permanentemente livres, em ordem a desempenhar, 
de modo pleno, o seu dever-poder de informar e de praticar, sem 
injustas limitações, a liberdade constitucional de comunicação e 
de manifestação do pensamento. Precedentes do Supremo Tribunal 
Federal. Jurisprudência comparada (Corte Européia de Direitos 
Humanos e Tribunal Constitucional Espanhol)” (AI 690841 AgR, 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 
em 21/06/2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 
05-08-2011 EMENT VOL-02560-03 PP-00295).

O quadro em nada é alterado pelo fato do autor ser 

pessoa de renome, com consagrada carreira política em âmbito municipal. Ao 

contrário, verifica-se que há nítido interesse público na divulgação de 

informações relevantes sobre sua trajetória pessoal e profissional, 

considerando os elevadíssimos patamares de probidade, lisura e honestidade 

que se exigem daqueles que participam do democrático processo eleitoral.

No caso concreto prepondera o interesse público 
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na divulgação de notícias envolvendo o autor sobre seu interesse particular em 

“eliminar” informações desabonadoras encontradas na internet. Neste passo 

vem a calhar as considerações de Luciana de Paula Assis Ferriani em obra 

dedicada ao direito ao esquecimento sobre o critério de ponderação para o 

conflito entre os direitos da personalidade:

“Desta forma, é possível afirmar que, de maneira geral, 
o vetusto princípio da preferência do interesse público sobre o 
particular irá balizar o aplicador do direito ao se realizar a 
ponderação, e que o direito ao esquecimento deverá ser 
reconhecido apenas para o interesse meramente particular. 
Presente o interesse público, os outros princípios, como a 
liberdade de expressão ou o direito de informação, deverão 
prevalecer. Deve-se fazer o mesmo raciocínio para se chegar à 
conclusão sobre a preferência da memória coletiva e da história 
sobre o direito ao esquecimento.

Portanto, no direito ao esquecimento, a ponderação 
implica no seguinte modelo: o indivíduo comum pode requerer a 
retirada de dados sobre a sua pessoa, desde que a informação não 
seja mais de interesse da coletividade. Em contrapartida, cabe 
ponderação, de forma que a exclusão de informações de pessoas 
públicas não possa ocorrer sem maiores indagações, uma vez que 
suas atuações podem interessar à coletividade; neste caso, o 
direito à preservação da vida privada acaba perdendo espaço 
para o interesse geral no acesso às informações.

Há, para tanto, de se diferenciar o interesse público do 
interesse do público. O interesse público está presente nas notícias 
com relevância para a coletividade. Ou seja, notícias essenciais 
para a proteção da saúde ou segurança pública ou para a 
prevenção da população.

Entende-se que pessoas públicas ou envolvidas em 
assuntos públicos não podem pretender a mesma privacidade de 
um indivíduo comum. Conforme ensinam Gilmar Mendes e Paulo 
Gustavo Gonet Branco sobre o homem público: “vivendo ele do 
crédito público, estando constantemente envolvido em negócios 
que afetam a coletividade, é natural que em torno dele se avolume 
um verdadeiro interesse público, que não existiria com relação ao 
pacato cidadão comum”.

Desta forma, o direito ao esquecimento não poderá ser 
invocado por parte do homem político que ocupa cargo 
institucional, uma vez que em tal situação existe um interesse 
relevante e objetivo no conhecimento da história pessoal ou 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

APELAÇÃO Nº 1066740-89.2015.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 10.746 -  10/14

particular deste homem” (Direito ao Esquecimento, Ed. IASP, 
2017, pp. 221-222).

Acrescente-se que no caso em exame não há 

nenhuma dúvida de que o autor é personagem pública, que na época da 

divulgação dos vídeos na plataforma YouTube concorria ao cargo de 

Deputado Federal, bem como que mesmo depois da publicação da sentença 

continuaram surgindo na imprensa notícias de interesse público acerca de seu 

envolvimento em atividades criminosas, tal como, por exemplo, matéria 

publicada no jornal “O Estado de São Paulo”, edição do dia 10/12/2016, sob o 

título “Prefeito eleito de Embu tem a prisão decretada” em razão acusação de 

lavagem de dinheiro e envolvimento com o crime organizado.

Enfim, como acentuam André Zonaro Giacchetta e 

Pamela Gabrielle Meneguetti em artigo sobre “A garantia constitucional à 

inviolabilidade da intimidade e da vida privada como direito dos usuários no 

Marco Civil da Internet”, “Pode-se concluir que, no que diz respeito à 

obrigação de remoção de conteúdo pelos provedores de aplicativos de 

internet, o Marco Civil da Internet privilegiou, no momento inicial, a 

garantia à liberdade de expressão, como forma de possibilitar a manifestação 

indiscriminada, sem qualquer censura ou monitoramento prévio para, 

somente após a apreciação de alegada violação à vida privada e à 

intimidade, facultar ao Poder Judiciário a determinação da remoção e/ou 

suspensão da veiculação de determinado conteúdo” (Marco Civil da Internet, 

Coord. George Salomão Leite e Ronaldo Lemos, Ed. Atlas, 2014, pp. 

384-385).

Concluindo, por qualquer ângulo que se analise o 

litígio, improcede o pedido de remoção dos vídeos da plataforma YouTube.

Por outro lado, admitindo-se apenas por hipótese 

que em razão de ofensa a direito da personalidade o autor teria direito a ser 

indenizado por danos morais, não teria a ré qualquer responsabilidade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

APELAÇÃO Nº 1066740-89.2015.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO Nº 10.746 -  11/14

O denominado Marco Civil da Internet (Lei nº 

12.965/2014) é claro ao determinar, em seu artigo 19, que os provedores de 

internet somente poderão ser responsabilizados civilmente por danos 

decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial 

específica, não tomarem as providências necessárias para tornar indisponível 

o conteúdo apontado como infringente. Isso porque, da própria natureza da 

atividade prestada, bem como do volume de informações administradas, não é 

razoável exigir que tais provedores realizem um filtro prévio das informações 

inseridas pelos usuários do ambiente virtual.

Pertinentes, nesta quadra, os comentários de 

Tarcisio Teixeira sobre o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014:

“O provedor de conteúdo (de aplicações de internet) 
tão-somente poderá ser responsabilizado na esfera civil por danos 
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem 
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e 
nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, 
tornar indisponível o conteúdo apontado como danoso. Essa regra 
soluciona, pelo menos em parte, a divergência entre as decisões 
judiciais que ora condenavam ora não os provedores pelo 
conteúdo de páginas ofensivas em seus sites e redes sociais.

A finalidade deste mandamento é assegurar a plena 
liberdade de expressão no uso da internet impedindo qualquer tipo 
de censura. Dessa forma, fica muito claro que o Marco Civil não 
pretendeu estabelecer responsabilidade objetiva (teoria do risco) 
aos provedores pelo fato de terceiro, devendo eventuais 
responsabilidades ser apuradas à luz da responsabilidade 
subjetiva (teoria da culpa)” (Marco Civil da Internet Comentado, 
Ed. Almedina, 2016, p. 110).

Confiram-se, ainda, as considerações de Rony 

Vainzof acerca da responsabilidade dos provedores de aplicação de internet:

“Tais provedores de aplicações são apenas e tão 
somente mais um meio para a prática de qualquer atividade de um 
usuário na Internet, sejam tais atividades lícitas ou ilícitas. Assim, 
em princípio, o responsável direto por um dano causado por 
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intermédio de um provedor de aplicações é o usuário perpetrador 
do ilícito, devendo a vítima buscar a indenização contra o mesmo, 
pois os provedores de serviços geralmente surgem em demandas 
dessa natureza como simples intermediários entre a pessoa 
ofendida e o usuário do serviço, que se valeu do mesmo para 
causar o dano” (Marco Civil da Internet  Lei 12.965/2014, 
Coord. Fabiano Dolenc Del Masso, Juliana Abrusio, Marco 
Aurelio Florêncio Filho, Ed. RT, 20014, p. 192).

Assim, inexistindo qualquer decisão judicial 

específica determinando a retirada dos vídeos impugnados pelo autor, 

tampouco requisição administrativa nesse sentido, inexiste responsabilidade 

da ré pelo conteúdo produzido e inserido em sua plataforma por terceiros.

Esse entendimento vem sendo adotado por esta E. 

Corte em casos análogos:

“Apelação. Responsabilidade civil. Indenização. Dano 
moral. Alegada ofensa contra a honra do autor em vídeo postado 
no Youtube. Matéria de cunho jornalístico. Exercício regular de 
direito. Sentença de improcedência da ação bem decretada. Art. 
252 do RITJSP. Recurso improvido” (Apelação nº 
4002112-44.2013.8.26.0477, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva 
Leme Filho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 14/09/2016).

“Ação indenizatória e pedido de direito de resposta 
Matérias jornalísticas sobre suposto esquema de corrupção em 
Departamento de Águas e Esgoto. Não há conteúdo acusatório e 
os temas foram apresentados de forma cuidadosa. Não se 
observou abuso do direito de informação, tampouco a motivação 
de macular a honra do autor. As notícias publicadas limitaram-se 
a descrever fatos e, inclusive, procurou-se obter a versão das 
pessoas envolvidas no caso e, ao que consta, o autor também foi 
ouvido. O apontamento de resultados no Google ou no YouTube 
que façam remissão às notícias publicadas não constituem fato 
ilícito e, na hipótese, apenas repercutiram conteúdo, como 
exposto, que é lícito. Recurso da ré provido, não provido o do 
autor” (Apelação nº 0009475-94.2012.8.26.0604, Rel. Des. Luis 
Mario Galbetti, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2016).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Cerceamento de 
defesa  Inexistência - Dano Moral Matéria jornalística veiculada 
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no YouTube relacionada ao precário estado de conservação de 
prédio de valor histórico Alegação de comentários ofensivos e 
ameaçadores de internautas em relação à síndica e utilização 
desautorizada de sua imagem  Provedor de hospedagem de 
vídeos que não tem controle sobre o conteúdo e comentários dos 
usuários, não respondendo pelos excessos praticados  Matéria 
jornalística atual e de interesse coletivo - Inexistência de violação 
ao direito de imagem - Indeferimento da remoção do vídeo - 
Recurso desprovido” (Apelação nº 0205512-88.2011.8.26.0100, 
Rel. Des. Alcides Leopoldo e Silva Júnior, 1ª Câmara de Direito 
Privado, j. 17/11/2015).

“Apelação. Indenização por dano moral. Matéria 
jornalística associando o nome do autor a esquema de crime 
organizado. Sentença de improcedência. Agravo retido da corré 
Google. Agravante que admite que a contestação foi protocolada 
fora do prazo. Legítima ordem de desentranhamento da 
contestação. Revelia caracterizada que alcança apenas os fatos e, 
mesmo assim de forma presumida, podendo estes serem 
contestados pelos demais elementos que formam o conjunto 
probatório. Ausência de vício a macular a citação da agravante, 
uma vez que o objetivo foi atingido. Mérito. Apelação. Ausência de 
abuso no dever de informar ou ocorrência de dolo ou culpa nos 
atos praticados pelas rés. Liberdade de expressão que é um dos 
direitos fundamentais inseridos em cláusula pétrea. Exposição dos 
fatos de forma jornalística. Presença do "animus narrandi", 
consistente no repasse da notícia, sem ultrapassar os limites da 
informação. Objetivo da notícia é o interesse público. Rés que não 
agiram com "animus injuriandi". Matéria enfática e contudente 
não ultrapassaram o limiar da crítica. Dano moral não 
configurado. Indenização não devida. Resultado. Agravo retido e 
apelação não providos” (Apelação nº 0009928-39.2012.8.26.0071, 
Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 14ª Câmara Extraordinária de 
Direito Privado, j. 22/07/2015).

Assim sendo, a ação é julgada improcedente, 

condenado o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios arbitrados, com fundamento no artigo 20, § 

4º do CPC/1973, em vigor na data da sentença, em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 
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recurso, com observação.

                                  ALEXANDRE MARCONDES
                                Relator
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