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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1012320-60.2013.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ENTEL - 
CENTRAL NACIONAL DE LISTAS E GUIAS LTDA, são apelados ASSOCIAÇÃO RIO 
PRETENSE DE PROFESSORES APOSENTADOS (ARPA), DIÁRIO WEB (EMPRESA 
DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA) e YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 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 Desembargadores DONEGÁ MORANDINI 
(Presidente), BERETTA DA SILVEIRA E EGIDIO GIACOIA.

São Paulo, 3 de março de 2017.

Donegá Morandini
Relator

Assinatura Eletrônica
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3ª Câmara de Direito Privado

Apelação Cível n. 1012320-60.2013.8.26.0309

Comarca: Jundiaí

Apelante: Entel  Central Nacional de Listas e Guias Ltda.

Apelados: Associação Rio Pretense de Professores Aposentados (ARPA) e 

outros

Voto n. 36.881

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CAUTELAR 
INOMINADA.
I. Reclamação registrada por usuária no domínio da corré Yahoo 
(Yahoo Respostas). Corré que apenas serviu de canal de 
transmissão de informação, em princípio, de interesse geral dos 
consumidores, inexistindo qualquer violação da intimidade da 
autora. Mera disponibilização de espaço para manifestação de 
reclamações, sem qualquer avaliação por parte da corré sobre o 
conteúdo das manifestações. Eventuais excessos ou inverdades 
contidas em comentário que devem ser apurados junto àqueles que 
os formularam. Prevalência, outrossim, da liberdade de 
manifestação do pensamento que é assegurado pelo artigo 220 da 
CF.
II. Pretensão de fornecimento dos dados cadastrais da usuária. 
Inadmissibilidade. Largo transcurso de tempo entre a postagem 
virtual e o ajuizamento da demanda. Notória superação de 
qualquer prazo razoável para requerimento das informações ou, 
ainda que se considere incidente, do parâmetro estabelecido pelo 
artigo 15 da Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), editado 
supervenientemente ao fato litigioso.
III. Veiculação de matéria jornalística pelo corréu Diário Web com 
conteúdo denunciativo sobre atuação comercial da autora. 
Pretensão de retirada em demanda cautelar. Dano alardeado, com 
as veiculações, já consolidado. Providência, ademais, que afronta 
o direito à livre circulação de notícias e opiniões. Ausência, ainda, 
de excepcionalidade a franquear a medida, resolvendo-se a 
controvérsia, se configurado o abuso, no exercício do direito de 
resposta e reparação de danos.
IV. Imposição de restrição às futuras postagens. Inadmissibilidade. 
Indevida restrição ao exercício futuro na liberdade de 
comunicação jornalística do periódico réu ou de monitoração 
prévia do conteúdo editado pelos usuários do Yahoo. Prevalência 
da liberdade de expressão sobre o direito à intimidade, sob pena de 
configuração de censura. Precedentes.
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V. Honorários advocatícios. Adequação da verba fixada em R$ 
1.500,00 para cada corré. Respeito aos critérios dispostos no artigo 
20, §3º do Código de Processo Civil de 1973, então vigente, 
notadamente diante do largo trâmite temporal do feito e da 
relevância da causa.
SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação cautelar inominada julgada EXTINTA SEM 

JULGAMENTO em relação à corré Google Brasil Internet Ltda., nos termos 

do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973. No mais, 

julgou IMPROCEDENTE a demanda em relação às corrés YAHOO do Brasil 

Internet Ltda., Associação Rio Pretense de Professores Aposentados (ARPA) 

e Diário WEB (Empresa de Publicidade Rio Preto Ltda.), com 

reconhecimento da prescrição (artigo 269, inciso IV, CPC/73) no que toca às 

últimas duas corrés.

Recorre a autora.

Consoante razões de fls. 187/210, requer a reforma da r. sentença 

editada para que seja condenado o corréu DIÁRIO WEB a retirar do ar 

reportagem desabonadora à autora, assim como determinado ao corréu 

YAHOO do BRASIL a exclusão da postagem da internauta Maria Eduarda e 

a prestação dos dados pessoais dessa usuária. Requer, por fim, que sejam 

condenados esses corréus a se absterem de divulgar qualquer fato ou 

comentário relacionado à autora que venha a denegrir ou causar mais 

prejuízos. Subsidiariamente, requer a minoração da verba honorária arbitrada 

aos patronos dos corréus.

O recurso foi processado e respondido (fls. 217/220, 231/248 e 

222/230), sendo tempestivo e bem preparado.

É O RELATÓRIO.
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2. O recurso é insubsistente, devendo-se preservar a r. sentença 

de improcedência editada contra os apelados, ainda que adotados 

fundamentos diversos, dado que irrelevante a prescrição reconhecida para os 

fins cautelares pretendidos.

Sentindo-se atingida na sua honra e reputação em razão de 

reclamação postada por terceiro nos domínios do apelado YAHOO e em 

virtude de notícia jornalística promovida pelo apelado DIÁRIO WEB, a 

apelante pretende compelir tais recorridos a excluir as informações postadas 

em seus domínios virtuais, bem como determinar ao primeiro recorrido que 

preste as informações sobre a usuária responsável por postagem dita ofensiva.

Nada, no entanto, há a prover. 

Por primeiro, quanto à declaração postada pela usuária Maria 

Eduarda no domínio do site YAHOO, identificada a reclamante, não toca ao 

recorrido o exame da veracidade da queixa. Apenas disponibiliza o espaço 

para consulta geral ao público, não procedendo qualquer avaliação acerca do 

conteúdo da reclamação. Se inverídica a queixa, cabe à apelante o manejo da 

medida judicial contra aquele que entende que atentou contra a sua honra e 

reputação. 

O apelado YAHOO, sob esse prisma, serviu de canal à 

reclamação, transmitindo uma informação, em princípio, de interesse geral. 

Se não gerou a informação, não pode ser compelida a excluí-la, salvo 

manifesta violação da intimidade, que não é a hipótese dos autos.

Não se pode olvidar, de outra parte, que a reclamação registrada 

no site de domínio tratado expressa a opinião de usuário em relação aos 

serviços prestados pela apelante. Essa manifestação não pode experimentar 

qualquer restrição, sob pena de afronta aberta ao disposto no artigo 220 da 

Constituição Federal: “A manifestação do pensamento, a criação, a 
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expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não 

sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. E 

não cuidando a espécie de violação da intimidade da recorrente, há que se 

proteger a livre expressão manifestada pela reclamação formulada.  

No mais, tampouco caberia impor à YAHOO a obrigação de 

informar os dados pessoais da usuária: dado o transcurso de mais de dois anos 

entre a postagem realizada e o ajuizamento da demanda judicial (fl. 33), não 

se mostra razoável compreender que a provedora dos serviços tenha registros 

dos acessos da usuária apontada.

Anote-se, neste particular, que, mesmo se considerada a 

incidência do Marco Civil da Internet  que foi editada posteriormente ao 

ilícito  a obrigatoriedade de “manter os respectivos registros de acesso a 

aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de 

segurança” estende-se tão somente pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos 

do artigo 15 do respectivo diploma legal.

Por outra banda, quanto ao recorrido DIÁRIO WEB, tampouco 

se revela adequada a tutela cautelar pretendida para exclusão da reportagem 

jornalística retratada em fls. 26/27.

O dano à personalidade da apelante, se ocorrente, já se 

consolidou com as pretéritas veiculações, descabendo, nessa hipótese, a 

edição de tutela acautelatória, notadamente porque, segundo a doutrina de DE 

FARIAS, ROSENVALD e BRAGA NETO, “devem ser evitadas quaisquer 

medidas, judiciais ou administrativas, que turbem o direito à livre 

circulação de notícias e opiniões. Lembremos que a Constituição Federal, 

art. 5º, IX, assegura 'ser livre a expressão da atividade intelectual, 

artística, cientifica e de comunicação, independentemente de censura ou 

licença'. Mais ainda, no inciso XIV, garante “a todos o acesso à 
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informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 

exercício profissional” (Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. 

Salvador: Juspodivm, p. 765).  

Se inverídicas e ofensivas as veiculações, cabem as sanções civis 

previstas, ou seja, direito de resposta e indenização por danos morais, que 

podem ser pleiteadas pela via cabível, sendo que “apenas de modo 

absolutamente excepcional, e com imenso ônus argumentativo, o 

julgador deve determinar a proibição da veiculação da notícia” (obra 

citada, p. 766). 

Não se entrevê dano irreversível a justificar a excepcionalíssima 

providência de retirada das publicações pela via cautelar. Conforme bem 

assentou o E. Superior Tribunal, “prevalece a livre e plena circulação de 

ideias e notícias, assegurando-se, em contrapartida, o direito de resposta 

e todo o regime de responsabilidades civis e penais que, mesmo atuando 

após o fato consumado, têm condição de inibir abusos no exercício da 

liberdade de imprensa e de manifestação do pensamento” (STJ, REsp n. 

1.388.994-SP, Ministra Nancy Andrighi, j. 19.9.2013).

À guisa de conclusão, totalmente desabrida a pretensão de 

imposição judicial para que os apelados “se abstenham de divulgar qualquer 

fato ou comentário relacionado a requerente que venha a denegrir ou causar 

mais prejuízos” (fl. 209).

Inobstante se reconheça a possibilidade de controle judicial sobre 

as postagens realizadas pelos usuários das redes sociais ou em jornais, 

consoante o artigo 19, §1º, do Marco Civil da Internet, “a ordem judicial de 

que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara 

e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a 

localização inequívoca do material”. 
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Desse modo, deve haver identificação específica do conteúdo 

violador da esfera jurídica do ofendido para que se fundamente o pedido de 

exclusão, não cabendo impor aos recorridos um dever genérico de censura 

prévia sobre as postagens veiculadas.

Do contrário, haveria inadmissível autorização para que a 

recorrida YAHOO realizasse censura prévia de conteúdo veiculado por seus 

usuários e que o recorrido DIÁRIO WEB fosse tolhido do exercício da 

liberdade jornalística, impondo ônus não previsto na lei e permitindo 

limitação indevida às garantias constitucionalmente resguardadas, em 

contrariedade à cláusula geral do Estado Democrática de Direito. Nesse 

sentido: “Agravo de Instrumento. Veiculação de matéria ofensiva em site 

e jornal. Decisão agravada que denegou a antecipação de tutela. 

Inconformismo. Agravante que pretende a retirada das matérias já 

veiculadas e a proibição de novas publicações com conteúdo ofensivo. 

Ausência de "fumus boni juris" e "periculum in mora", a autorizar a 

retirada das matérias já publicadas. Proibição de futuras publicações 

que, em tese, implica censura prévia, incompatível com o Estado 

Democrático do Direito. Controle, tanto quanto possível, que deve 

ocorrer a "posteriori", tanto que há pedido de indenização. Decisão 

mantida. RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de Instrumento nº. 

2054712-52.2013.8.26.0000, Rel.. José Joaquim dos Santos, j. 21.01.2014).

No mesmo sentido, inclusive antes da edição da Lei n. 

12.965/14, compreendia o C. Superior Tribunal de Justiça que “a fiscalização 

prévia, pelo provedor de conteúdo, do teor das informações postadas na 

web por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de 

modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, 

o sete que não exima e filtra os dados e imagens nele inseridos” (STJ, 
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REsp 1.308.830/RS, Rel. Nancy Andrighi, j. 19.06.2012).

Por fim, no que toca ao arbitramento dos honorários 

advocatícios, também de rigor a confirmação do provimento atacado.

A verba estipulada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para 

cada apelada citada é proporcional e atende aos critérios do artigo 20, §3º, do 

Código de Processo Civil de 1973, então vigente, sobretudo diante do largo 

trâmite temporal da demanda e da relevância da causa, de modo que qualquer 

minoração se mostraria aviltante ao labor dos advogados das partes adversas.

3. Diante de todo o exposto, de rigor que se desproveja o recurso 

interposto, preservando a r. sentença tal como lançada.

No mais, deixo de elevar a verba conforme o artigo 85, §11, do 

Código de Processo Civil, seguindo a diretriz do Enunciado Administrativo nº 

7 do E. Superior Tribunal de Justiça: “Somente nos recursos interpostos 

contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o 

arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 

11, do novo CPC”.

NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

Donegá Morandini 
            Relator
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