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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1003476-49.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado 

DIGESTO PESQUISA DE BANCO DE DADOS LTDA, é apelado/apelante 

VICTOR GIACCIO CANDIDO e Apelado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram 

provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que 

integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS 

COLTRO (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.

São Paulo, 30 de janeiro de 2017.

Fábio Podestá

relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1003476-49.2016.8.26.0008

APELANTE/APELADO: DIGESTO PESQUISA DE BANCO DE DADOS LTDA 

APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 

APELADO/APELANTE: VICTOR GIACCIO CANDIDO

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 14360

RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO DE IMAGEM – 
Sentença de extinção e parcial procedência - APELO DO 
AUTOR - Pretensão à manutenção da Google no polo passivo 
da lide – Inadmissibilidade – Mero provedor de pesquisa – 
Jurisprudência dominante no STJ – Pretensão à condenação 
das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais 
– Inadmissibilidade – Rés que, antes mesmo do provimento 
jurisdicional favorável à pretensão de exclusão do conteúdo 
gerado por terceiros, procederam à indisponibilização – 
Ausência de dever de reparação – Inteligência do art. 19, do 
Marco Civil da Internet. APELO DA RÉ DIGESTO – 
Pretensão ao afastamento de sua condenação nas verbas 
sucumbenciais – Inadmissibilidade – Ré que deu causa ao 
ajuizamento da ação – Aplicabilidade do princípio da 
causalidade – Sentença mantida – RECURSOS 
DESPROVIDOS.

VICTOR GIACCIO CANDIDO ajuizou “ação de 

indenização por dano moral” em face de GOOGLE BRASIL INTERNET 

LTDA., DIGESTO PESQUISA E BANCO DE DADOS LTDA., e 

GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA. ME, a afirmar que, 

quando ainda era menor impúbere, respondeu a um processo 

socioeducativo que tramitou pela 3ª Vara Especial da Infância e Juventude 

da Capital, em segredo de justiça, porém, o conteúdo desses autos tem sido 

indevidamente disponibilizado na internet, o que lhe causa abalo à imagem 
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e dificuldade para obtenção de emprego (fls. 02). Pretendeu, assim, a 

exclusão das publicações e a condenação das requeridas ao pagamento de 

indenização por danos morais (fls. 08).

A r. sentença a fls. 151/156, cujo relatório é adotado, 

julgou extinto o processo em relação à Google; e parcialmente procedente o 

pedido, face às demais rés, condenando-as à abstenção de publicar dados do 

autor a respeito dos fatos descritos no boletim de ocorrência n. 900284/2012, 

declarando já cumprida a obrigação. 

Opostos embargos declaratórios, a fls. 158/161, foram 

rejeitados a fls. 162.

Apelam tanto a ré Digesto, quanto o autor.

A primeira, a sustentar, em síntese, que não houve 

pretensão resistida e não pode ser responsabilizada pela publicação gerada 

pelo Tribunal de Justiça (fls. 184), sendo mero banco de dados eletrônico e 

site de busca, localizando conteúdos eletrônicos nos Diários Oficiais do 

Brasil e nas principais fontes de Licitações Públicas (fls. 178), razão pela qual 

deve ser afastada sua condenação nas verbas sucumbenciais (fls. 177 e 185). 

O recurso é tempestivo, preparado (fls. 188/190) e foi contra-arrazoado (fls. 

193/196).

Já o autor, em seu recurso, afirma que: a) deve ser 

mantida a Google no polo passivo, pois ela que apontava o link e mantinha 

informações disponíveis na rede, já que em outros sites de busca não se 
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encontram dados do apelante (fls. 200); b) as requeridas devem ser 

condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, pois sofre 

indevida divulgação de seu nome e imagem desde 2013 (fls. 201); c) deve ser 

afastada sua condenação nas verbas sucumbenciais (fls. 204). O apelo é 

tempestivo, isento de preparo, e foi contra-arrazoado (fls. 207/217 e 219/227).

Distribuição por prevenção, ante ao julgamento de 

agravo de instrumento, colacionado a fls. 163/171.

É o relatório.

Nenhum dos recursos comporta acolhimento.

Apelo da ré Digesto

A sentença reconheceu o dever das requeridas de excluir 

a publicação impugnada (ou os resultados/termos de busca) em nome do 

autor e, contra esse capítulo, não há irresignação da apelante.

Ela apenas se insurge contra a sua condenação nos ônus 

sucumbenciais.

Todavia, razão não lhe assiste.

Consoante mensagem eletrônica de fls. 81/82, 

apresentada pela própria apelante, ela já havia se comprometido 

extrajudicialmente, mediante requerimento formulado pelo autor, a excluir 

seu nome das páginas de seu buscador.

E, como se observa de fls. 23 e ss., em julho de 2015 (isto 
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é, praticamente cinco meses após o requerimento extrajudicial), as 

publicações continuavam disponíveis, de modo que a efetiva exclusão só 

ocorreu por força do ajuizamento da presente ação.

Nesta senda, verifica-se que a ré, com sua omissão, deu 

causa ao ajuizamento da ação, devendo responder, pois, pelos custos do 

acionamento do Poder Judiciário.

É o que, ressalvadas as distinções para com o presente 

caso, estatui o §10 do art. 85, do Código de Processo Civil vigente.

A propósito, já decidiu esta Câmara:

“SUCUMBÊNCIA Reconhecimento do pedido - Condenação 

do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios - 

Admissibilidade - Hipótese em que os ônus da sucumbência subordinam-se ao 

princípio da causalidade e devem ser suportados por quem deu causa à instauração 

do processo - Recurso desprovido”. (Apelação nº 0006469-35.2012.8.26.0554, 

Santo André, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 13.03.2013).

Apelo do autor

Foi acertado o decreto extintivo em relação à requerida 

Google, pois, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de 

Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. INTERNET. PROVEDOR DE PESQUISA. 
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RESTRIÇÃO DOS RESULTADOS. NÃO CABIMENTO.

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por 

violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o 

conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.

Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. 'Mesmo sendo tecnicamente possível excluir do 

resultado da pesquisa virtual expressões ou links específicos, a medida se 

mostra legalmente impossível - por ameaçar o direito constitucional à 

informação - e ineficaz - pois, ainda que removido o resultado da pesquisa 

para determinadas expressões ou links, o conteúdo poderá circular na web 

com outros títulos e denominações' (REsp n. 1.407.271/SP, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 

29/11/2013).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no 

AREsp 577.704/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015)

Quanto à pretensão de danos morais, como bem 

reconheceu a magistrada em primeiro grau, “não houve ordem judicial às 

corrés para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente”, razão pela 

qual não se justifica a aplicação do art. 19, caput, do Marco Civil da Internet, 

restrito aos casos em que a exclusão de conteúdo não tempestivamente 

atendida havia sido judicialmente determinada.
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Nada obstante, as requeridas (mesmo a revel, Goshme), 

são meros provedores de busca, e não podem ser responsabilizadas por 

conteúdo gerado no processo judicial que, efetivamente, existiu.

Em casos relativamente semelhantes, observadas as 

devidas peculiaridades, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E CONSUMIDOR.  RECURSO  ESPECIAL.  1.  

INTERNET. PROVEDOR DE PESQUISA. EXIBIÇÃO DE RESULTADOS. 

POTENCIAL OFENSIVO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. AFASTADO. 2. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE   DO   

SERVIÇO.  INDIFERENÇA.  CORRESPONDÊNCIA  ENTRE  OS 

RESULTADOS  E  A  PESQUISA. AUSÊNCIA. EXPECTATIVA RAZOÁVEL. 

FALHA DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. 3. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

PERSONALÍSSIMA. DECISÃO  JUDICIAL.  INÉRCIA RENITENTE. MULTA 

COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE PATAMAR  ESTÁTICO.  INSUFICIÊNCIA 

RECONHECIDA. 4. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.  Recurso  especial  em  que  se  debate  a responsabilidade 

civil decorrente  da discrepância entre o resultado de busca e a alteração do  

conteúdo  danoso  inserido  em  sítio  eletrônico,  bem  como  a obrigatoriedade  de  

atualização  dos resultados de busca conforme o novo conteúdo disponível no 

momento da consulta.

2.  Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os 

provedores de   pesquisa  fornecem  ferramentas  para  localização,  dentro  do 

universo  virtual,  de  acesso  público  e  irrestrito, de conteúdos relacionados aos 
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termos informados para pesquisa.

3.  Não  contém  aptidão  para  causar  dano  moral  a  

exibição dos resultados  na  forma  de  índice,  em  que se relacionam links 

para páginas  em  que  há  conteúdos  relacionados  aos  termos de busca, 

independente  do potencial danoso do conteúdo em si ou dos termos da 

busca inseridos pelos internautas.

4.  Os provedores de pesquisa podem ser excepcionalmente 

obrigados a eliminar de seu banco de dados resultados incorretos ou inadequados, 

especialmente  quando  inexistente  relação  de  pertinência entre o conteúdo do 

resultado e o critério pesquisado.

5.  A  ausência  de  congruência entre o resultado atual e os 

termos pesquisados,   ainda  que  decorrentes  da  posterior  alteração  do conteúdo   

original  publicado  pela  página,  configuram  falha  na prestação  do serviço de 

busca, que deve ser corrigida nos termos do art.  20  do  CDC,  por  frustrarem  as  

legítimas  expectativas dos consumidores.

6. A multa cominatória tem por finalidade essencial o 

desincentivo à recalcitrância  contumaz  no  cumprimento  de decisões judiciais, de 

modo que seu valor deve ser dotado de força coercitiva real.

7.  A  limitação  da  multa  cominatória  em  patamar  estático 

pode resultar  em elemento determinante no cálculo de custo-benefício, no sentido  

de  configurar  o desinteresse no cumprimento das decisões, engessando  a  atividade  

jurisdicional  e  tolhendo  a eficácia das decisões.
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8.  A  multa  diária  mostrou-se  insuficiente,  em face da 

concreta renitência  quanto  ao  cumprimento  voluntário da decisão judicial, 

impondo  sua  majoração  excepcional  por  esta  Corte Superior, com efeitos  ex 

nunc, em observância ao princípio da não surpresa, dever lateral  à  boa-fé  objetiva  

processual expressamente consagrado no novo CPC (art. 5º).

9. Recursos especiais parcialmente providos.” (REsp 

1582981/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)

E esta Corte:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Autor que pretende a 

retirada de dados relacionados às reclamações trabalhistas, nas quais não se decretou 

segredo de justiça, ajuizadas por ele e constantes no site da ré. Ausência de ato 

ilícito. Informações públicas, disponibilizadas no site da Justiça do Trabalho. 

Princípio da publicidade dos atos processuais. Inexistência de ofensa a 

direitos da personalidade. Conteúdo verídico. Sentença de improcedência 

ratificada nos moldes do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal. 

RECURSO DESPROVIDO.” (Apel 1009020-10.2014.8.26.0292, 6ª Câm. Direito 

Privado, rel. Des. Paulo Alcides, j. 08.03.2016)

“Ação de obrigação de fazer - Antecipação de tutela indeferida 

- Insurgência do autor - Não acolhimento - Pesquisa realizada no site da 

requerida apontando link (jusbrasil) com a indicação de processo criminal 

em nome do autor - Informações obtidas junto ao site do Poder Judiciário - 
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Diário Eletrônico de Justiça - Informações públicas - Não preenchidos os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida para o reconhecimento do 

segredo de justiça, bem como da remoção do nome do autor do resultado de buscas 

na rede mundial de computadores - Ausência de afronta ao direito de privacidade - 

Requerida que, nesta fase processual, não pode ser compelida a reter conteúdos 

difundidos na internet em sítios eletrônicos que não são de sua propriedade - 

Decisão mantida - Recurso não provido.” (AI 2173891-09.2015.8.26.0000, 3ª Câm. 

Direito Privado, relª Desª Márcia Dalla Déa Barone, j. 29.09.2015)

Diante do decreto extintivo em relação à Google, e de 

improcedência da pretensão indenizatória face às demais requeridas, houve 

adequada distribuição dos ônus sucumbenciais, ponto em que, também, a 

irresignação não prospera.

Dispositivo

Não comporta, pois, nenhum reparo a r. sentença.

Impende, ademais, condenar o autor e a ré Digesto em 

honorários sucumbenciais recursais, por força do que estabelece o art. 85, 

§11, do CPC/2015, tendo sido a sentença publicada quando já vigente o novo 

diploma processual, consoante estabelece o Enunciado Administrativo n. 07, 

do Superior Tribunal de Justiça.

Majora-se, pois, a verba honorária devida pelo autor aos 

patronos da Google e da Digesto para o importe de 15% do valor dado à 

causa (para cada uma das partes), ressalvada a gratuidade processual; e em 
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favor do patrono do autor, também, para 15% do valor dado à causa, 

observados os princípios insculpidos no § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

Anota-se, a propósito, que não é necessário que o 

julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais 

invocados pelos apelantes para que tenham acesso aos Tribunais Superiores, 

pois “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de 

origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, 

inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado”1.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ

Relator

1 EDCL nº 0001698-06.2006.8.26.0075, 7ª Câm. Direito Privado, rel. Des. Coimbra Schimidt, j. 31.05.2010.


