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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1124999-77.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALKA 
TECNOLOGIA EM DIAGNÓSTICOS, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, é apelado CATCHO ONLINE LTDA.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U. 
Sustentou oralmente a Doutora Marlene Borghi Cavichio.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores J.L. 
MÔNACO DA SILVA (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E FERNANDA 
GOMES CAMACHO.

São Paulo, 27 de setembro de 2017. 

Moreira Viegas
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº: 1124999-77.2015.8.26.0100

Comarca: São Paulo

Apelante: Alka Tecnologia Em Diagnósticos, Comércio, 
Importação e Exportação Ltda.

Apelado: Catho Online Ltda.

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pedido de retirada de 
críticas feitas por supostos empregados ou ex-
empregados da autora em site mantido pela ré - 
Improcedência - Publicações realizadas em plataforma 
com finalidade específica de fomentar a recolocação de 
mão de obra  Inexistência de anonimato - Ausência de 
provas de que as críticas sejam inverídicas - Incidência 
do art. 19, do Marco Civil da Internet - Decisão mantida 
- RECURSO DESPROVIDO. 

VOTO Nº 20.885

A apelação interposta contra a sentença de fls. 

200/205, que julgou improcedente a ação e condenou a autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, 

diante do julgamento antecipado da lide. No mérito, busca a inversão do 

julgado. Sustenta a pretensão com os mesmos argumentos deduzidos na 

inicial e ao longo do processo, com especial destaque ao fato de não 

manter relação contratual com a demandada, e de ter-lhe sido sonegada a 

oportunidade de rebater as críticas veiculadas no site denominado "por 

dentro da empresa”(fls. 210/222).

Recurso processado, com resposta (fls. 

228/254).

É o relatório.

Inocorrente o alegado cerceamento pela 
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ausência de prova testemunhal. Tem plena aplicabilidade na espécie a 

previsão do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois sobram motivos 

para dispensar a produção de outras provas, dada a documentação reunida 

no processo, suficiente para autorizar o julgamento. 

Certo que a finalidade da prova é formar a 

convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos 

da causa. Nesse sentido a doutrina de Vicente Greco Filho, segundo a qual 

"no processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e 

filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz" (Direito 

Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16a edição, p. 182).

É exatamente esse o caso dos autos, em que a 

questão de mérito envolve matéria de direito e de fato cujo deslinde não 

depende de prova testemunhal, mostrando-se suficiente para o 

convencimento do juiz apenas o acervo documental carreado aos autos. 

Destarte, se a causa já se encontrava madura 

para o julgamento, e o magistrado já dispunha de elementos suficientes 

para formar a sua convicção, cumpria-lhe julgar o feito, e não prolongar o 

processo em fase probatória desnecessária.

Superada a prejudicial, no mérito melhor sorte 

não lhe toca. Certo que a causa foi decidida, com costumeiro acerto, pelo 

MM. Juiz de Direito, que avaliou com propriedade o conjunto probatório, 

razão pela qual ratifico, a teor do art. 252 do Regimento Interno desta Corte, 

os bem lançados fundamentos.

Eis os referidos fundamentos:

“A matéria controvertida é essencialmente de 

direito e no campo fático não há necessidade de produção de outras 

provas. Assim sendo, passo ao julgamento do processo no estado em que 
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se encontra, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil. Convém 

assentar de saída breves considerações sobre a matéria em exame, 

sobremaneira no que concerne às regras e princípios aplicáveis no caso em 

apreço. Observo que a Lei 12.965/2014, popularmente conhecida como 

Marco Civil da Internet, trouxe em seu conteúdo regras e princípios voltados 

a assegurar direitos potestativos e normas de condutas (dever ser 

kelseniano) entre usuários, provedores e demais atores identificados no art. 

4º, do referido diploma. É de conhecimento público que o vazio normativo 

(leia-se infraconstitucional), até a vigência do referido diploma legal, era 

sanado pela exegese direta das normas previstas na Carta de Direitos de 

1988, e/ou a aplicação direta dos dispositivos previstos em legislações 

especiais (v.g. Código de Defesa do Consumidor; Lei 9.610/98...), normas 

estas que, em sua essência, no entanto, não tinham o condão de prover 

integralmente disciplina mínima e adequada em casos de conflitos de 

interesses, antinomia de regras, e tensão entre direitos subjetivos dos 

usuários e provedores da Internet. E, neste sentido, o novo arcabouço 

normativo, além de introjetar conceitos normativos de matérias importantes 

relacionadas ao uso da Internet no Brasil, reproduziu desde logo, em seu 

capítulo inicial (arts. 1º a 6º), os princípios, direitos e deveres para a 

disciplina adequada, bem como consolidou a pedra de toque da Lei 12.965 

de 2014, traduzida no respeito à liberdade de expressão, bem como o 

reconhecimento: i) da escala mundial da rede; ii) dos direitos humanos, o 

desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios 

digitais; iii) da pluralidade e a diversidade; iv) da abertura e a colaboração; 

v) da livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; vi) da 

finalidade social da rede; vii) da proteção da privacidade; viii) da proteção 

dos dados pessoais, na forma da lei; ix) da preservação e garantia da 

neutralidade de rede, dentre outros. Outrossim, não passou despercebido 

ao legislador a necessária disciplina normativa relacionada a 

"Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por 

Terceiros", sobremaneira com relação aos provedores de conteúdo (caso 

da requerida), que nos interesse nesta lide, conforme leitura dos arts. 15, 
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18 a 21, da Lei 12.965/2014, devendo prevalecer, ao menos no plano do 

direito material, em detrimento de outras legislações protetivas (leia-se 

Código de Defesa do Consumidor ), em razão do princípio normativo da 

especialidade, conforme reza, aliás, o §1º, do art. 2º, da Lei de Introdução 

às normas do Direito Brasileiro (nomenclatura alterada pela Lei 12.376 de 

2010).E, nesta perspectiva, a novel legislação estabeleceu regras e 

princípios basilares, de observância obrigatória a todos, dentre os quais se 

destacam, para o deslinde do feito, a garantia da liberdade de expressão, 

comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição 

Federal; bem como a liberdade dos modelos de negócios promovidos na 

internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos 

nesta Lei (art. 3, incisos I e VIII, da Lei 12.965 de 2014.). Como se vê, as 

liberdades fundamentais previstas na Carta de Direitos estão asseguradas 

pela legislação infraconstitucional, o que não implica, conforme a ressalva 

normativa do inc. VIII, em cheque em branco para a prática de atos 

criminosos ou em desconformidade com a legislação envolvendo crianças e 

adolescentes. Lembre-se, porque oportuno, que há muito restou afastada a 

tese doutrinária dos direitos absolutos, conforme inúmeros precedentes do 

E. STF, impondo-se a harmonização entre os direitos em conflito. Neste 

contexto, o legislador cuidou de estabelecer a responsabilidade civil dos 

provedores de aplicações e conteúdo (caso do Google Brasil), a fim de 

equalizar direitos em colisão e salvaguardar as liberdades fundamentais, in 

verbis: "Art. 15.  O provedor de aplicações de internet constituído na forma 

de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, 

profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos 

registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente 

controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do 

regulamento. Art. 19.  Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão 

e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá 

ser responsabilizado civilmente 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 



PODER JUDICIÁRIO

  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1124999-77.2015.8.26.0100 6

assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, 

ressalvadas as disposições legais em contrário.§ 1o 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.§ 2o A aplicação do disposto neste 

artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de 

previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e 

demais garantias previstas no art. 5oda Constituição Federal.§ 3o As 

causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de 

conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação 

ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses 

conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser 

apresentadas perante os juizados especiais. § 4o O juiz, inclusive no 

procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do 

fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do 

conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança 

da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Feitas estas considerações iniciais, a improcedência da 

pretensão é medida de rigor. Ao que se colhe da pretensão inicial, verifica-

se que a empresa autora propugna, em verdade, a remoção das avaliações 

da plataforma eletrônica da ré (no site Catho), porquanto supostamente 

anônimas e exibidas sem o seu consentimento. No que concerne à primeira 

alegação (vedação do anonimato), o pedido cominatório poderia ser 

acolhido se verdadeira a assertiva, nos termos dos arts. 15 e 19, do 

mencionado diploma legal. Ocorre que, além de a parte autora não ter 

formulado pedido especifico nesta lide (ordem judicial, conforme prescreve 

o art. 19, da Lei 12.965/14) para a obtenção dos dados dos usuários 

responsáveis pelas avaliações pretensamente "maldosas", a requerida 

demonstrou ser necessária a realização de prévio cadastro em sua 

plataforma eletrônica para o envio de formulário de avaliação, com a 

identificação do usuário, segundo as Politicas de Privacidade e 
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Relacionamento com Usuários (fls. 131/132 e 138/139). (grifei) No que diz 

respeito ao prévio ou diferido contraditório, observo que a ré, conquanto 

provedora de aplicativo de internet, apenas disponibiliza plataforma virtual, 

prestando serviço de intermediação entre candidatos a vagas de trabalho e 

empresas. Em outras palavras, a Catho não exerce controle editorial sobre 

o que é, ou não, disponibilizado em sua plataforma. Portanto, não pode a 

autora alegar que a ré não a notificou quanto à existência das avaliações, 

seu conteúdo e possibilidade de resposta, quando este dever não lhe é 

imposto nem pelo contrato firmado, nem pelas políticas institucionais, de 

privacidade ou de relacionamento com o usuário. E, pelo mesmo motivo, a 

ré não pode ser responsabilizada pelas avaliações supostamente 

prejudiciais sem que, intimada judicialmente quanto ao conteúdo 

alegadamente ofensivo, deixe de diligenciar sua remoção (arts. 19 e 21 do 

Marco Civil da Internet), o que não ocorreu nos termos do art. 19, do 

referido diploma legal. (grifei) E mais, ao que se colhe das avaliações 

trazidas às fl. 05/06 e 18/20, não vislumbro comentários injuriosos, 

caluniosos ou difamatórios. Muito pelo contrário, as avaliações das 

experiências profissionais feitas pelos usuários são direcionadas a outros 

candidatos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

movida, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando os autores ao 

pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas desde os 

desembolsos, bem como honorários advocatícios que arbitro, com base na 

natureza e importância da causa, e no trabalho realizado nos autos, em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Fica revogada a tutela de urgência”. 

A apelada como mera plataforma por meio da 

qual se estabelece um diálogo entre trabalhadores interessados na 

recolocação de emprego, não pode mesmo ser responsabilizada pelo 

conteúdo dos comentários realizados por terceiros. Certo que, em termos 

de responsabilidade, o Marco Civil da Internet, em seu artigo 191, afasta 

qualquer responsabilidade da apelada, que age como provedora de 

conteúdo gerado por terceiros, antes de ordem judicial específica para que 
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tal conteúdo seja retirado.

Além disso, a apelante sequer demonstrou que 

as críticas e avaliações realizadas são inverídicas, ficando evidente que 

elas, se solicitadas, podem ser respondidas e esclarecidas pela recorrente 

na mesma plataforma.

Se alguma dos fatos relatados não aconteceram, 

cabe a autora tomar providências para obter a identidade de quem 

eventualmente mentiu no site "Por dentro da empresa". O trabalhador 

descontente tem responsabilidade pela crítica que divulga no site, e a ré 

não tem qualquer obrigação de filtrar o conteúdo, muito menos de averiguar 

a veracidade das reclamações feitas por terceiros (o que, aliás, tornaria 

inviável a manutenção do serviço).

Anoto, para finalizar, que o Superior Tribunal de 

Justiça já se posicionou a respeito do tema, estabelecendo 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 site que não examina e filtra os dados e imagens nele 

inseridos"(REsp nº 1193754/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, DJe 08.08.2011).

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça 

tampouco dá guarida ao pleito da autora:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pedido de retirada 

das reclamações realizadas por consumidores no 

site "Reclame Aqui" - Improcedência - 

Insurgência da autora - Descabimento - 

Publicações realizadas em plataforma com 

finalidade específica de informar consumidores a 

respeito da qualidade dos serviços prestados 
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pela requerente - Ausência de provas de que as 

reclamações sejam inverídicas - Incidência do 

art. 19, do Marco Civil da Internet - Decisão 

mantida - RECURSO DESPROVIDO (TJSP;  

Apelação 1027581-11.2016.8.26.0002; Relator 

(a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de 

Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 

13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2017; 

Data de Registro: 13/07/2017)

Apelação Cível  Obrigação de fazer  Retirada 

de link de sistema de buscas  Impossibilidade  

Inexistência de poder-dever da ré de fiscalizar o 

conteúdo de matérias veiculadas em seu 

ambiente virtual  Atividade de provedor de 

serviço de Internet correspondente a ferramenta 

de busca  Atuação da ré que se limita à 

indexação páginas produzidas por terceiros  

Retirada do link indicado pela autora das páginas 

de resultados da ré não que implicaria a 

completa remoção do conteúdo da postagem do 

ambiente de Internet  Restrição do livre 

exercício da liberdade de expressão e da 

manifestação do pensamento  Descabimento  

Direito de resposta proporcional ao agravo que 

resta assegurado à autora  Ausência de dever 

de fiscalização ou controle por parte dos 

provedores de serviços de Internet sobre o 

conteúdo veiculado por usuários de seus 

sistemas  Desnecessidade de censura sobre as 

postagens elencadas  Autora que exerce 

atividade de fornecimento de produto, sendo sua 

atividade comercial sujeita às críticas de 

consumidores  Sentença mantida  Recurso 

improvido (TJSP;  Apelação 

0005897-88.2011.8.26.0045; Relator (a): José 

Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara 

de Direito Privado; Foro de Arujá - 2ª Vara; Data 

do Julgamento: 22/08/2017; Data de Registro: 

23/08/2017)

Como corolário, outros fundamentos são 
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dispensáveis diante da adoção integral dos que foram deduzidos na 

sentença e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária 

circundução.

 

Mantida a sentença, em atenção ao artigo. 85, 

§§1º e 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários 

advocatícios para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS

Relator
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