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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RETIRADA 
DO AR DE SITES COM MATERIAL SUPOSTAMENTE 
OFENSIVO AO AUTOR, COMO INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

PRETENSÃO DA REQUERIDA, EM 
CONTRARRAZÕES, DE NÃO CONHECIMENTO DO 
APELO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO 
CONHECIDO.

Não há infração ao princípio da dialeticidade, quando a 
peça de insurgência, ainda que pouco acrescente às 
razões lançadas na inicial, permite ao órgão ad quem a 
compreensão do inconformismo da parte. 

PEDIDO DE RETIRADA DOS SÍTIOS EM RAZÃO DE 
MATERIAL PRODUZIDO CONTRA A HONRA DO 
DEMANDANTE. INVIABILIDADE. DENÚNCIA CRIMINAL 
E REPORTAGENS ACERCA DOS ATOS COMETIDOS 
PELO DEMANDANTE.  SENTENÇA CONFIRMADA.

"Dessa forma, não serão tidas por ofensivas as 
matérias jornalísticas que, ao que tudo indica, refletem a 
realidade dos acontecimentos, apenas narrando fatos que 
são de conhecimento e interesse da coletividade, 
sobretudo quando não se vislumbra nenhum excesso no 
seu conteúdo". (Apelação Cível n. 2012.002930-6, de 
Lages, rel. Des. Henry Petry Junior, j. 10-05-2012).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0308787-62.2015.8.24.0005, da comarca de Balneário Camboriú 2ª Vara Cível 
em que é Apelante P. R. F. e Apelada G. B. I. Ltda.

A Segunda Câmara de Direito Civil decidiu, por maioria de votos, 
negar provimento ao recurso. Vencidos os Exmos. Srs. Desembargadores 
Newton Trisotto e Gilberto Gomes de Oliveira, que votaram pelo parcial 
provimento do apelo. Custas legais.

O julgamento, realizado em 12 de dezembro de 2016, foi 
presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Newton Trisotto, com voto, e dele 
participaram os Exmos. Srs. Desembargadores Sebastião César Evangelista, 



Jorge Luis Costa Beber e Gilberto Gomes de Oliveira.

Florianópolis, 19 de junho de 2017.

[assinado digitalmente]
Desembargador João Batista Góes Ulysséa

Relator designado



RELATÓRIO

P. R. F. interpôs apelação cível contra a sentença que, proferida 

na ação ordinária promovida contra G. B. I. Ltda., julgou extinto o feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do Código de Processo 

Civil/1973, em relação ao pleito de indenização por danos morais, como 

reconheceu a improcedência do pedido à Ré para retirar do ar os sítios 

indicados na peça exordial, com o fornecimento dos responsáveis por suas 

inserções no meio virtual.

Em suas razões, o Apelante alegou que: (a) o Demandado 

hospeda numerosos sites da internet, com informações falsas e infundadas, 

qualificando-o como estelionatário, golpista, entre outras imputações, sem 

base em substrato fático ou jurídico, extrapolando o dever de informação; (b) 

apesar de notificado, o Réu se recusou a retirar do ar os endereços eletrônicos 

criminosos; (c) a condição de ser pessoa pública e conhecida não deve 

possibilitar a veiculação de conteúdo criado apenas para veicular ofensas e 

difamação, sem o objetivo informativo; (d) embora o Apelado não tenha 

responsabilidade prévia de regular o conteúdo dos sites que hospeda, o 

provedor tem a obrigação de agir caso venha a ser cientificado da violação de 

direitos, sob pena de responsabilizar-se por omissão; e, (e) o numero de 

acessos destas páginas causou graves danos a sua honra objetiva, pois atua 

em negócio bem sucedido no ramo de venda direta, possuindo condição social 

alta e adequada à sua posição empresarial, motivo pelo qual deve ser 

compensando com valor significativo a título de dano moral.

Postulou o provimento do recurso, com a reforma da sentença, 

com a retirada dos sítios mencionados na petição inicial, como impondo ao 

Réu o dever de apresentar as informações possíveis acerca dos responsáveis 

pela criação dos referidos sites, além de condenar o Réu ao pagamento de 

indenização por danos morais.

O Apelado ofertou contrarrazões e requereu o não conhecimento 

do recurso, com a aplicação do princípio da dialeticidade, ou, no mérito, 

negado provimento.



Esse é o relatório.



VOTO

O Apelado asseverou, em contrarrazões, violação ao princípio da 

dialeticidade, porque o apelo do Autor não atacou os termos da sentença. 

Não procede. Ainda que a peça de inconformismo tenha 

ratificado os argumentos apresentados na petição inicial, também rebateu os 

termos do decisum, sendo possível inferir os motivos pelos quais o Apelante 

objetiva a reforma da sentença, não retratando ofensa ao princípio da 

dialeticidade:

PROCESSUAL CIVIL. [...] PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 
DO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VIOLADO. [...]

Não obstante a recorrente ter reprisado os argumentos da petição 
inicial, o apelo não ofende o princípio da dialeticidade, na medida em que 
contra-ataca a sentença. [...] (Apelação Cível n. 2012.023905-5, de 
Blumenau, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. 14-6-2012).

Afasta-se a preliminar.

No mérito, trata-se de ação ordinária proposta por P. R. F. contra 

G. B. I. Ltda., na qual postulou que a Ré providenciasse a retirada do ar, no 

prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, diversas páginas eletrônicas com 

material supostamente ofensivo, com a imposição de indenização por danos 

morais.

Após a extinção sem resolução de mérito, quanto ao pleito 

indenizatório, a ação foi julgada improcedente quanto a retirada do ar dos 

referidos sites, por entender o juízo a quo que:

De início, impende destacar que a matéria debatida nestes autos leva a 
aparente colisão de dois direitos fundamentais constitucionalmente 
consagrados: de um lado, o direito à honra e à imagem da parte autora, que 
se viu alvo de críticas veiculas na internet, e, de outro, a liberdade de 
manifestação de pensamento e o direito da população em geral ter acesso à 
informação. 

Desse modo, necessário se valer da técnica da ponderação para 
solução da controvérsia, uma vez que não havendo direitos absolutos, eles 
devem ser harmonizados a fim de verificar, caso a caso, qual deve 
prevalecer. 

Nesse sentido:
(...)O aparente conflito entre o direito de liberdade de imprensa e de 

informação e o direito de personalidade - ressalte-se, de igual hierarquia 
constitucional   é resolvido, pelo critério da ponderação de interesses. Pode-
se formular o entendimento de que no campo de tensão entre princípios, 



essa ponderação de interesses, limita e possibilita o cumprimento de um 
princípio em detrimento do outro, rechaçando, dessa forma, a idéia de uma 
possível anulação de princípio. Nesta oportunidade, será fixada a análise de 
dois destes direitos: o direito de informação e o direito da personalidade e a 
possibilidade de conflito entre eles. Não se pode perder de vista que ao 
direito de informar corresponde um outro direito coletivo: o direito de ser 
informado sobre os fatos do dia a dia (TJRJ   Apelação n. 
0087606-15.2010.8.19.0001 - 1ª Ementa Des. Renata Cotta - j. 6.4.2011).

Ao analisar o conteúdo disponibilizado nos sítios indicados, verifico que 
eles não extrapolam os limites da liberdade de informação e da liberdade de 
manifestação. 

[...]
Outrossim, sendo o autor pessoa pública que é, autante na área de 

propaganda, e que inclusive já foi alvo de matérias jornalísticas, referentes 
aos fatos aqui classificados como ofensivos a sua honra e imagem, 
veiculadas em meios de comunicação de grande prestígio e alcance no país 
como o Jornal Nacional e sítios de notícias G1, UOL Economia e Revista 
Veja (http://g1.globo.com/jornalnacional/noticia/2014/09/mpf-de-sao-paulo-
denuncia- inco-suspeitos-de-uma-fraudebilionaria.Html e 
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/09/17/ministeriopublico- 
enuncia-cinco-ligados-a-bbom-por-piramide-financeira.Htm e 
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/membros-da-bbom-sao-denunciados-
porpiramide-financeira/), possui os direitos a imagem e privacidade mitigados.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - POLÍTICO - PESSOA 
PUBLICA - INTERESSE SOCIAL - VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM - 
INOCORRÊNCIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO 
IMPROVIDO. Ao veicular notícia sobre uma suposta fraude por saques do 
FGTS, a apelada não causou nenhum ato ofensivo à honra ou imagem do 
apelante, por se tratar de homem público o qual deve suportar críticas e 
insinuações acima do que há de suportar aquele que não assume tais 
responsabilidades, pois o peso do cargo político eletivo impõe incessante 
fiscalização dos eleitores e sabatina da imprensa. (TJMG -   pelação Cível  
1.0701.10.015535-0/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 14ª 
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2013, publicação da súmula em 
18/10/2013) (grifos não originais).

E mais:
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- NOTÍCIA VEÍCULADA EM BLOG DE ALCANCE MUNICIPAL - NARRADOS 
FATOS QUE DIZEM RESPEITO AO PREFEITO DA CIDADE - COMPRA DE 
UMA RÁDIO LOCAL - ALEGAÇÃO DE AFRONTA À HONRA E À IMAGEM 
DO AUTOR  COLISÃO ENTRE DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS - LIBERDADE DE EXPRESSÃO, LIBERDADE DE 
IMPRENSA - DIREITO À HONRA E IMAGEM - ANÁLISE DO CASO 
CONCRETO - LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE CRÍTICA DEVE 
PREVALECER EM NÃO HAVENDO OFENSA CONSIDERÁVEL À PESSOA 
PÚBLICA - PESSOA QUE ESTÁ SUJEITA A CRÍTICAS EM DECORRÊNCIA 
DA POSIÇÃO POLÍTICA QUE OCUPA - RÉU QUE SE LIMITA A EXPOR 
FATOS RELACIONADOS À VIDA POLÍTICA DA CIDADE, COM BASE EM 



OUTRAS NOTÍCIAS DE REPERCUSSÃO A NÍVEL ESTADUAL - AUSÊNCIA 
DE DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não caracterizará 
hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística cujo 
conteúdo divulgar observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, 
veicular opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda 
mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a 
condição de figura pública, investida, ou não, de autoridade governamental, 
Autos de Apelação Cível n.º 761823-9 8ª Câmara Cível pois, em tal contexto, 
a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta 
a afastar o intuito doloso de ofender (TJPR - 8ª C.Cível - AC - 761823-9 - 
Laranjeiras do Sul - Rel.: João Domingos Kuster Puppi - Unânime - - J. 
07.07.2011)

[...]
Assim, nos conflitos em que estão em jogo a imagem de figuras 

públicas e a liberdade de informação é recomendável que se priorize a crítica 
e a informação ao público em geral, motivo pelo qual o pleito de retirada do 
ar dos sítios indicados pelo autor na inicial, deve ser indeferido. 

Ainda, conforme já explanado acima, não verificada a ilicitude do 
conteúdo disponibilizado, nos termos do art. 22, parágrafo único, I, da Lei 
12.965/2014, não faz jus a parta autora à obtenção dos dados acerca dos 
responsáveis pela inserção das notícias no meio virtual.

Vele registrar que o Autor, P. R. F., pessoa pública e, como ele 

próprio diz, "possivelmente uma das pessoas mais bem sucedidas do Brasil e 

do Mundo no seu segmento", propôs a presente ação alegando que, apesar 

de ter "conduta absolutamente ilibada e ser homem de sucesso no mundo dos 

negócios, possuindo ficha criminal completamente limpa" (fl. 6), "numerosos 

sites da internet hospedados pelo G. e que veiculam informações 

completamente falsas e infundadas a respeito do autor, qualificando-o como 

estelionatário, golpista, entre outros, sem base em qualquer substrato fático ou 

jurídico, e extrapolando completamente o simples dever de informação, sendo 

evidentemente criados e constituídos para o específico fim de denegrir a 

imagem do autor." (fl. 2).

Assim, notificou extrajudicialmente o ora Réu, em 10-6-2015, 

para retirada do ar de todos os endereços eletrônicos que hospeda (fl. 11), 

listados anteriormente, pedido este que não foi atendido, pela seguinte 

justificativa (fl. 105):

[...] após análise do conteúdo, verificamos que não viola de forma clara 
a lei ou infringe as nossas políticas, razão pela qual não foram preenchidos, 
neste caso, os requisitos para a sua remoção.



Para esclarecer, o art. 18 da Lei n. 12.965/2014, denominado de 

marco civil da internet, que:

O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente 
por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.

E, no caso dos autos, realmente não se discute o serviço de 

busca do Réu, mas de armazenamento em seus produtos, mais 

especificamente no "Youtube" e no "Blogspot", cuja responsabilidade está 

prevista no art. 19 da norma antes mencionada, verbis:

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 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.

[...].

Entretanto, pertinentes alguns esclarecimentos, pois, diferente do 

alegado pelo Autor, de que o material eletrônico foi elaborado para depreciar a 

sua imagem, este foi denunciado pelo Ministério Público Federal  

Procuradoria da República, em São Paulo (Autos nº 

0014695-64.2013.403.6181, Inquérito Policial nº0196/2013-11, Denúncia nº 

69034/2014), em concurso de pessoas e material, por crimes contra a 

economia popular, por "obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do 

povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou 

processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer 

outros equivalentes)", por "apropriar-se de dinheiro", por "induzir ou manter em 

erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a 

operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a 

falsamente" e por três vezes por ocultação de bens e valores:

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia J. F. 
DE P. S. T. L. Y. T., P. R. F., F. M. M. DE O. e E. A. B. como incursos nas 



penas do art.27-E da Lei 6365/76, art.7º, II, da Lei 7492/86 c.c. art. 2º, IX, da 
Lei 6385/76, art.2º,IX, da Lei 1521/51, art.5º e 6º da Lei 7492/86, c.c art. 29, 
na forma do art. 69, ambos do Código Penal. 

Também denuncia J. F. DE P. S. T. (por treze vezes), P. R. F. (por três 
vezes) e E. A. B. (por uma vez) como incursos nas penas do art. 1º da Lei 
9613/98, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. (sem grifo no original).

Do corpo da denúncia de 80 laudas, importante apontar alguns 

trechos referentes ao Autor da presente ação:

O denunciado E. montou o esquema chamado de “binário”, o qual foi 
adotado por J. F. e divulgado por P. R., S. e F. Por este sistema binário, o 
associado precisaria apresentar duas pessoas, as quais formariam as 
chamadas “perna direita” e “perna esquerda”, dando-se início à pirâmide. 
Cada “perna” daria início a uma cadeia formada por novos associados. O 
associado originário, que deu início a esta “micro-rede”, seria remunerado até 
o 6º nível. Cada novo associado teria a mesma oportunidade e assim, cada 
um daria início a uma nova rede, dentro do Sistema BBOM.

De acordo com o número de “recrutados”, o associado “recrutador” 
recebia um título, por exemplo, “embaixador” ou “diamante”. Quanto maior o 
título, maior o brinde oferecido pela BBOM, podendo chegar a um automóvel 
Ferrari ou Lamborghini. [...] A vítima (associado) passava, então, a 
apresentar familiares e amigos para se associarem à BBOM e, por 
consequência, para também aderirem a um dos três planos oferecidos, 
assinando o aludido contrato de investimento coletivo.

Todos os associados eram instigados a optar por uma das formas de 
“complementação”, sob a promessa de “fazer fortuna”, bastando, para tanto, 
que apresentassem novos participantes. No caso da BBOM, conforme 
documentos apreendidos na sede da empresa, verificou-se que foram 
captados cerca de 1 milhão de pessoas. O próprio denunciado J. F., 
questionado quantos rastreadores o denunciado R. F. deveria vender para 
gerar ganho diário de cinquenta mil reais, declarou que “o que gera esses 
rendimentos elevados é a indicação de novos integrantes da rede, que são 
pagos de uma única vez” (fls. 664).

Neste contexto, a mando de J. F., os denunciados S., P. R., E. e F. 
persuadiam, com eficiência, os associados a optarem pela aludida 
“complementação”, sendo certo que estes três últimos o faziam por meio de 
vídeos acessíveis na internet, conforme se verifica do laudo de nº 1740/2014- 
UCRIM/SETEC/SR/DPF/SP, fls.886/890.

Naqueles vídeos nada se fala sobre vender serviços de monitoramento, 
mas sim na captação de recursos de terceiros como forma de investimento 
com a promessa do lucro fácil e rápido.

Enfim, o ingresso de um novo associado era o que mantinha o sistema 
“vivo”, haja vista a ausência de uma verdadeira atividade comercial. O 
dinheiro pago pelos novos associados servia apenas para pagar os 
rendimentos prometidos para aqueles mais antigos (“líderes” e demais 
subordinados), característica própria das pirâmides financeiras, as quais não 
se sustentam, diante da necessidade de um número infinito de integrantes 
para garantir o pagamento de todos.

Ao assim fazê-lo, além da atividade de pirâmide, os denunciados 



captavam, intermediavam e aplicavam dinheiro de terceiros. Em síntese, 
pegavam dinheiro de novas vítimas para pagar os “rendimentos” prometidos 
aos que já tinham ingressado anteriormente no sistema. 

Assim, diante da impossibilidade de manutenção da pirâmide 
financeira, sua derrocada é apenas uma questão de tempo. No caso da 
BBOM: 6 meses. Sobretudo diante da comprovada inexistência de um 
produto realmente existente, conforme visto acima.

No caso, sob o falso nome de “Marketing Multinível”, os denunciados 
desenvolveram uma pirâmide financeira, com diversas características típicas 
indicadas: (i) vendas exagerados; (ii) pouca ou nenhuma informação sobre a 
empresa, sendo que as informações são passadas apenas àqueles que 
desejam participar da rede, por meio de palestras; (iii) Promessas de 
rendimentos potencialmente ilimitados; (vi) inexistência real de produto 
(apenas uma fachada para a pirâmide); (v) vaga descrição do produto 
supostamente vendido; (v) obtenção de comissão recebida também pelo 
recrutamento de novos associados - e não através de vendas para 
consumidores não participantes do esquema.

Conclui-se do exposto que os denunciados, com vistas a criar uma 
verdadeira pirâmide financeira, passaram a instigar os associados a indicar 
novos integrantes para o Sistema BBOM e com isso obtiveram ganhos ilícitos 
em detrimento de aproximadamente 1 milhão de pessoas, mediante ato 
conhecido como "pichardismo".

[...]
O denunciado P. R., por sua vez, chegou a receber R$50.000,00 por 

dia, durante vários meses. Tal informação foi confirmada pelo denunciado J. 
F. às fls.658/664. O dinheiro também foi desviado para os familiares de P. R., 
ou seja, sua esposa, J. L. F. e sua filha S. F., sócias da empresa DREAMS 
AND GOLD OPERADORA DE TURISMO LTDA.

De fato, o afastamento do sigilo bancário revelou que a 
EMBRASYSTEM/BBOM, no período entre os dias 01/03/2013 e 31/08/2013, 
desviou dinheiro dos investidores e realizou depósitos na conta corrente da 
DREAMS AND GOLD OPERADORA DE TURISMO LTDA. no valor total de 
R$ 1.538.809,0536 (fls. 1028). P. R. também recebeu da EMBRASYSTEM, 
frise-se, com o uso do dinheiro dos investidores, brindes de alto valor, como 
por exemplo um carro da marca Lamborghini (fls. 845/860 e fls.890 - vídeo 
7yfqOQ5Hxa4).

[...]
Ao realizar atividade de compliance em relação à empresa DREAMS 

AND GOLD, a instituição financeira onde esta empresa tinha conta solicitou 
informações e documentos para verificação de faturamento, o que não foi 
fornecido. Ademais, em visita realizada pela instituição financeira ao local de 
cadastro da empresa, encontrava-se fechada. Segundo informou o 
denunciado P. R., a empresa cadastraria pessoas para vender pacotes de 
viagens. Segundo se apurou, embora P. R. não conste formalmente como 
procurador, possuía cartão para movimentação dos recursos da empresa e 
seria o administrador de fato da empresa.43 Ademais, a empresa DREAMS 
AND GOLD está sendo investigada pela prática de pirâmide financeira 
(inquérito 122/2013 SR/DPF/PR).

[...]
P. R., classificado como “embaixador” da BBOM53, atuava como 



auxiliar de J. F., estruturando o "Sistema BBOM", com participação decisiva 
na divulgação e arregimentação de novos integrantes do "Sistema BBOM". 
Apurou-se que o denunciado P. R. foi o responsável por trazer, diretamente, 
cerca de 25 mil pessoas para o esquema criminoso (fls.658/664). 
Indiretamente, foi o responsável pela adesão da maior parte das vítimas, pois 
participava de eventos e vídeos, demonstrando o grande sucesso da 
empresa e as vantagens de ser um associado, induzindo o público geral a 
investir no Sistema BBOM. Parte destes vídeos foi registrada pelo Laudo 
nº1740/2014- UCRIM/SETEC/SR/DPF/SP, fls.886/890. 

Em vídeos como aquele registrado sob o código FrsU-JIGmTQ, P. R. 
apresenta as vantagens de participar do “Sistema BBOM” e inclusive explica 
o funcionamento “bônus comodato”54. O denunciado ensina as outras 
maneiras de se “ganhar dinheiro” com a EMBRASYSTEM/BBOM, citando as 
diversas remunerações ligadas ao ingresso de novos integrantes da 
pirâmide55.

P. R. também aparece explicando as características do “Sistema 
BBOM”, sempre de forma a iludir o público em geral, e induzi-lo a investir na 
BBOM. Inclusive, fala expressamente em “construir fortuna” com a 
Embrasystem/BBOM. Muito esclarecedora a palestra de P. R. ao frisar que 
“não é necessário se fazer nada para ganhar dinheiro, basta adquirir um dos 
planos disponibilizados pela EMBRASYSTEM/BBOM e aguardar o seu 
rendimento. Trata-se de verdadeira oferta de contrato de investimento 
coletivo”.

[...]
No mais, o denunciado J. F. confirmou em sede policial que P. R. 

trouxe diretamente ao Sistema BBOM cerca de 20 a 30 mil pessoas e que 
recebeu, durante diversos meses, a quantia de R$ 50.000,00, por dia. Nada 
justificaria a obtenção de tamanho montante financeiro por parte de P. R., 
salvo a inclusão de novos integrantes da pirâmide financeira.

[...]
Portanto, resta claro que P. R. fazia parte da organização criminosa 

liderada por J. F., sendo um dos responsáveis por colocar em prática o 
Sistema BBOM, em especial, com relação ao induzimento de pessoas 
inocentes que decidiram investir no esquema, que acreditavam que se 
tratava de atividade lícita. Foi também responsável por se apropriar e 
desviado dinheiro das vítimas, para ocultar e

dissimular a existência dos bens adquiridos com as práticas delituosas 
relacionadas com o "Sistema BBOM".

Percebe-se, assim, que os sites e vídeos hospedados pelo Réu 

foram criados por pessoas supostamente prejudicadas financeiramente pelo 

Autor. Novamente, diferente do alegado, até mesmo porque em muitos dos 

links apresentados em sua exordial ele não apontou o conteúdo do material e 

muito menos alguma informação depreciativa, o primeiro dos vídeos, endereço 

eletrônico "https://www.youtube.com/watch?v=7u1RDU_-6AU" é somente uma 

cópia de matéria jornalística veiculada no noticiário televisivo da Rede Globo 



de Televisão, Jornal Nacional, a qual explica minuciosamente os fatos 

narrados na denúncia do Ministério Público Federal citada, o que demonstra a 

legalidade do material, nos termos do Marco Civil da Internet, por possuir 

cunho exclusivamente informativo. 

Igual situação pode-se constatar no endereço apontado na inicial: 

https://www.youtube.com/watch?v=_y65pVqj0Xk.

Com relação aos endereços: "https://www.youtube.com/watch? 

v=79AhwnI45aY", "https://www.youtube.com/watch?v=1nfLXflgHlw" e 

"https://www.youtube.com/watch?v=EluTtwfy4uU", que representam um vídeo 

formado por trechos de palestras do Autor, apesar de em diversos momentos 

aparecer a palavra "fraude" e afirmar que o "marketing multinível" que Figueiró 

oferece para as pessoas não passa de uma "pirâmide" financeira, tais 

expressões igualmente foram utilizadas na denúncia do Ministério Público 

Federal, o que demonstra que a indignação dos prejudicados é legítima.

Por fim, com relação ao endereço 

"https://www.youtube.com/watch?v=oA1tdr768Yw", produzido pelo site 

"multinivelsemetica.blogspot.com" não apresenta mensagem depreciativa 

criada por terceiros, mas um vídeo do próprio Autor afirmando que já passou 

cheques sem fundos várias vezes, que "possui a ficha limpa" e que marketing 

multinível não é crime.

Com relação às informações criadas no produto "blogspot", além 

de muitos apresentarem apenas vídeos realizados pelo próprio Autor, os 

comentários, não apenas dos criadores, mas, principalmente, de internautas e 

provavelmente vítimas dos crimes supostamente cometidos pelo Autor e 

apontados na denúncia criminal apontada anteriormente, é reflexo de um 

desastre financeiro que prejudicou quase um milhão de pessoas em seis 

meses, conforme dados apurados na denúncia criminal. Afinal, conforme 

salientado pelo douto magistrado sentenciante, Dr. Eduardo Camargo: 

sendo o autor pessoa pública que é, atuante na área de propaganda, e 
que inclusive já foi alvo de matérias jornalísticas, referentes aos fatos aqui 
classificados como ofensivos a sua honra e imagem, veiculadas em meios de 
comunicação de grande prestígio e alcance no país como o Jornal Nacional e 
sítios de notícias G1, UOL Economia e Revista Veja 

https://www.youtube.com/watch?v=_y65pVqj0Xk


(http://g1.globo.com/jornalnacional/noticia/2014/09/mpf-de-sao-paulo-
denuncia- inco-suspeitos-de-uma-fraudebilionaria.Html e 
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/09/17/ministeriopublico- 
enuncia-cinco-ligados-a-bbom-por-piramide-financeira.Htm e 
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/membros-da-bbom-sao-denunciados-
porpiramide-financeira/), possui os direitos a imagem e privacidade mitigados 
(sem destaques no original).

E esse é o posicionamento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E RESPONSABILIDADE 
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MATÉRIA VEICULADA 
EM JORNAL. POLÍTICO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. - DIREITO À 
COMUNICAÇÃO VERSUS DIREITOS INDIVIDUAIS. INDENIZAÇÃO 
DESCABIDA. INFORMAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO. - SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.   

- O homem público é foco de atenções de todos os segmentos da 
sociedade, sujeitando-se, por esta razão, a críticas em face de sua atuação 
no exercício da função pública inerente ao cargo ocupado.    

- Dessa forma, não serão tidas por ofensivas as matérias jornalísticas 
que, ao que tudo indica, refletem a realidade dos acontecimentos, apenas 
narrando fatos que são de conhecimento e interesse da coletividade, 
sobretudo quando não se vislumbra nenhum excesso no seu conteúdo 
(Apelação Cível n. 2012.002930-6, de Lages, rel. Des. Henry Petry Junior, j. 
10-05-2012, sem grifo no original).

INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EXPRESSÕES OFENSIVAS 
PROFERIDAS POR SECRETÁRIO MUNICIPAL CONTRA VEREADOR, EM 
ENTREVISTA RADIALÍSTICA. MANIFESTAÇÃO INSERTA EM UM 
QUADRO DE CRÍTICAS RECÍPROCAS, REFERENCIANDO SUPOSTA 
CONDUTA DE AUTOPROMOÇÃO ADOTADA PELO OFENDIDO. CRÍTICAS 
INERENTES AO MEIO PÚBLICO E POLÍTICO A QUE PERTENCENTE O 
AUTOR. INOCORRÊNCIA DE ABALO ANÍMICO, QUE SÓ SE CONFIGURA 
DIANTE DA PROVA DE MÁ-FÉ DO RESPONSÁVEL PELA VEICULAÇÃO 
OU DO ABUSO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NESSE 
SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.   

A colisão de dois primados igualmente essenciais ao Estado de Direito, 
quais sejam, a proteção aos atributos pessoais da honra, imagem e 
intimidade e a garantia da liberdade de imprensa, demanda do julgador a 
necessária ponderação das circunstâncias do caso concreto. 

Diante disso, sendo o ofendido figura pública, de destaque no âmbito 
social, cujo mister traz em si o ônus de ser constantemente alvo das mais 
variadas críticas pela opinião pública, deve-se primar pela livre manifestação 
do pensamento, por servir de relevante ferramenta no enriquecimento do 
debate político e no fortalecimento da sociedade pluralista e democrática.  
(Apelação Cível n. 2012.056245-9, de Orleans, rel. Des. Ronei Danielli, j. 
07-11-2013).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM 



INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL 
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSO DO AUTOR - DIVULGAÇÃO 
EM REDE SOCIAL DE IMAGENS MONTADAS, DE CRÍTICAS E DE 
COMENTÁRIOS DE CUNHO HUMORÍSTICO DIRIGIDAS AO PREFEITO 
MUNICIPAL - ATOS QUE NÃO CONSTITUEM CRIMES DE CALÚNIA OU 
DE DIFAMAÇÃO, MAS SIM O EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO DOS MEMBROS DA COMUNIDADE LOCAL - FIGURA 
PÚBLICA QUE, PELA QUALIDADE DO CARGO QUE OCUPA, ESTÁ 
SUJEITA ÀS CRÍTICAS DOS CIDADÃOS - DANO MORAL INEXISTENTE - 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - ÔNUS SUCUMBENCIAL INALTERADO - 
RECURSO DESPROVIDO.   Quando a pessoa se candidata ou é eleita para 
ocupar cargo público ou político está sujeita às críticas da parte dos cidadãos 
que se considera insatisfeita com a sua administração, sendo tais atos 
inerentes à própria natureza da democracia (Apelação Cível n. 
2014.018962-2, de Coronel Freitas, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 
29-2-2016).

Do exposto, nega-se provimento ao recurso.

Esse é o voto.



                                                      

Apelação Cível nº 0308787-62.2015.8.24.0005

Declaração de Voto Vista do Exmo. Sr. Gilberto Gomes de Oliveira

Trata-se de ação proposta por Paulo Ricardo Figueiró contra 

Google Brasil Internet Ltda., perante o Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de 

Balneário Camboriú, objetivando a concessão da tutela, inclusive antecipada, 

para se determinar à demandada a retirada do ar, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas e sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma 

listagem de páginas disponibilizadas na internet, bem como determinar que 

apresente as informações a respeito das páginas (IP, cadastros, etc) que 

possam individualizar as pessoas responsáveis pela criação do seu conteúdo 

e, ainda, a condenação da demandada ao pagamento de indenização por 

danos morais (fls. 208/209).

Por sentença, o magistrado a quo (Exmo. Dr. Juiz de Direito 

Eduardo Camargo) julgou extinto, sem análise do mérito, o pedido de 

condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos 

morais (art. 267, inciso IV, do CPC/73), isto porque o marco civil da internet 

vedaria a responsabilização dos provedores de internet antes de ele ser 

notificado extrajudicialmente, bem como julgou improcedente o pedido para 

determinar que a parte contrária retire do ar as páginas indicadas na petição 

inicial e fornecesse os dados acerca dos responsáveis pela inserção no meio 

virtual, já que o conteúdo disponibilizado não teria extrapolado a liberdade de 

informação e manifestação.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), com fundamento no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73.

O autor, Paulo Ricardo Figueiró, apelou. Alega, em suma, que as 

páginas possuem um conteúdo específico; a existência de ato ilícito com a 

prática do crime de calúna; que o anonimato é vedado constitucionalmente. 



Requer a condenação da demandada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por conta de 

sua responsabilidade subjetiva em manter os sites no ar. Defende, outrossim, 

a tutela antecipada recursal para determinar a retirada do ar das páginas da 

internet.

Por ocasião do julgamento (10 de novembro de 2016), o Exmo. 

Relator, Sr. Des. Newton Trisotto, votou no sentido de dar parcial provimento 

ao recurso interposto pelo demandante já que, como os blogspot são de 

propriedade da google e por haver viabilidade técnica de controle dos vídeos 

no youtube, isto nos termos da jurisprudência da Corte Superior, seria possível 

a remoção das matérias de cunho ofensivo e não informativo. 

O Exmo. Sr. Des. João Batista Góes Ulysséa divergiu. Votou, 

pois, no sentido de negar provimento ao recurso sob o fundamento que as 

matérias dos sites e vídeos hospedados pela demandada refletem a mera 

realidade dos acontecimentos, ou seja, acontecimentos praticados pelo próprio 

autor, pessoa pública, contra terceiros prejudicados. 

O Exmo. Sr. Des. Sebastião César Evangelista o acompanhou. 

Pedi vista para melhor examinar a questão. 

Acompanho o voto do Relator, Exmo. Sr. Des. Newton Trisotto.

É que, de um lado, o princípio da liberdade de expressão não é 

absoluto e, bem por isto, deve ser exercido de forma harmônica com os 

demais preceitos também resguardados pela CF (§ 2º do art. 5º), por exemplo, 

o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Por outro lado, é certo que há viabilidade técnica para 

fiscalização e retirada da internet de conteúdo desabonador, conforme, a 

propósito, tem decidido a Corte Superior: "o provedor de internet - 

administrador de redes sociais - ainda em sede liminar, deve retirar 

informações difamantes a terceiros manifestadas por seus usuários, 

independentemente de indicação precisa, pelo ofendido, das páginas que 

forem veiculadas as ofensas (URL's)" (REsp nº 1.175.675-RS, rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em 09.08.2011). 



Também:

DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. VÍDEOS 
DIVULGADOS EM SITE DE COMPARTILHAMENTO (YOUTUBE). 
CONTRAFAÇÃO A ENVOLVER A MARCA E MATERIAL PUBLICITÁRIO 
DOS AUTORES. OFENSA À IMAGEM E AO NOME DAS PARTES. DEVER 
DE RETIRADA. INDICAÇÃO DE URL'S. DESNECESSIDADE. 
INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO CONTEÚDO DO VÍDEO E DO NOME A 
ELE ATRIBUÍDO. MULTA. REFORMA. PRAZO PARA A RETIRADA DOS 
VÍDEOS (24 H). MANUTENÇÃO.

Atualmente, saber qual o limite da responsabilidade dos provedores de 
internet ganha extrema relevância, na medida em que, de forma rotineira, 
noticiam-se violações à intimidade e à vida privada de pessoas e empresas, 
julgamentos sumários e linchamentos públicos de inocentes, tudo praticado 
na rede mundial de computadores e com danos substancialmente 
potencializados em razão da natureza disseminadora do veículo. Os 
verdadeiros "apedrejamentos virtuais" são tanto mais eficazes quanto o são 
confortáveis para quem os pratica: o agressor pode recolher-se nos 
recônditos ambientes de sua vida privada, ao mesmo tempo em que sua 
culpa é diluída no anonimato da massa de agressores que replicam, frenética 
e instantaneamente, o mesmo comportamento hostil, primitivo e covarde de 
seu idealizador, circunstância a revelar que o progresso técnico-científico não 
traz consigo, necessariamente, uma evolução ética e transformadora das 
consciências individuais. Certamente, os rituais de justiça sumária e de 
linchamentos morais praticados por intermédio da internet são as barbáries 
típicas do nosso tempo. Nessa linha, não parece adequado que o Judiciário 
adote essa involução humana, ética e social como um módico e inevitável 
preço a ser pago pela evolução puramente tecnológica, figurando nesse 
cenário como mero expectador.

Da leitura conjunta da inicial e do que ficou decidido nas instâncias de 
origem, o presente recurso especial cinge-se à obrigação remanescente 
relativa aos vídeos com o título difamante, tenham sido eles indicados 
precisamente pelas autoras (com a menção das URL's), ou não, mas desde 
que existentes no site, com aquele preciso título, depois de o provedor ter 
sido formalmente notificado de sua existência.

Por outro lado, há referência nos autos acerca de perícia já realizada 
na qual se constatou a viabilidade técnica de controle dos vídeos no site 
youtube, concluindo o perito judicial que apenas por questões de 
conveniência e oportunidade o provedor não o realiza.

Com efeito, dada a moldura fática delineada, e diante da precisão do 
conteúdo do vídeo indicado e da existência de perícia nos autos a sugerir a 
possibilidade de busca pelo administrador do site, reafirma-se entendimento 
segundo o qual o provedor de internet - administrador de redes sociais -, 
ainda em sede de liminar, deve retirar informações difamantes a terceiros 
manifestadas por seus usuários, independentemente da indicação precisa, 
pelo ofendido, das páginas em que foram veiculadas as ofensas (URL's).

A jurisprudência da Casa é firme em apregoar que a responsabilidade 
dos provedores de internet, quanto a conteúdo ilícito veiculado em seus sites, 
envolve também a indicação dos autores da informação (número de IP).

Multa cominatória reajustada para que incida somente a partir deste 
julgamento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 



descumprimento, mantido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a retirada 
dos vídeos difamantes.

Recurso especial parcialmente provido, apenas no tocante ao valor das 
astreintes.

(REsp nº 1.306.157-SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 
17.12.2013) (destaquei).

No caso, não se discute o serviço de busca do Google, mas, 

antes, de armazenamento dos seus produtos, mais especificamente no 

youtube e em blogspot, razão pela qual a demandada tem o dever de, na 

forma do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14) e do julgado 

transcrito, após ordem judicial, tornar indisponível o conteúdo, veiculado por 

terceiros, desabonador á imagem do autor, que, a propósito, identificou-os 

pormenorizadamente.

Com isso em mente, verifica-se que, ainda que o autor tenha sido 

denunciado pelo Ministério Público de São Paulo pela prática de crimes contra 

a economia popular e afins, por supostamente obter ou tentar obter ganhos 

ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas 

mediante processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo", 

"pirâmide financeira" ou equivalente), as informações veiculadas nos sites e 

vídeos hospedados pelo Google, criados por pessoas supostamente 

prejudicadas, ultrapassam a seara da matéria jornalística e afetam-lhe clara e 

diretamente a honra e imagem, pois atribuem-lhe a pecha, dentre outras, de 

maior golpista da história (v.g. "o maior golpista do Brasil Paulo Ricardo 

Figueiró", "esse pilantra já enrolou muita gente em várias falcatruas", "esse 

estelionatário", "simples, só matar o canalha, e ninguém leva mais golpe 

dele").

Logo, ainda que se trate de pessoa pública e, portanto, com 

direito à imagem e privacidade mitigados, é visível que há excesso que, por 

conseguinte, deve ser retirado das páginas mantidas pela demandada, 

conforme visto.

Ante tais constatações, VOTO no sentido dar provimento parcial 

ao apelo interposto pelo autor, tal qual decidido pelo relator, Des. Newton 

Trisotto.



Florianópolis, 12 de dezembro de 2016.

Gilberto Gomes de Oliveira          



Apelação Cível n. 0308787-62.2015.8.24.0005, de Balneário Camboriú

Declaração de voto vencido do Exmo. Sr. Des. Newton Trisotto

01. O eminente relator, Desembargador João Batista Góes 

Ulysséa, no que foi acompanhado pelos Desembargadores Jorge Luis Costa 

Beber e Sebastião César Evangelista, sustentou o seu voto citando julgados 

desta Corte. Dentre eles, destaco aquele relativo ao acórdão da Apelação 

Cível n. 2012.002930-6, assim ementado:

“Dessa forma, não serão tidas por ofensivas as matérias 
jornalísticas que, ao que tudo indica, refletem a realidade dos 
acontecimentos, apenas narrando fatos que são de conhecimento e 
interesse da coletividade, sobretudo quando não se vislumbra nenhum 
excesso no seu conteúdo” (Des. Henry Petry Junior).

Tenho que, in casu, não se encontram presentes os pressupostos 

que permitam o acolhimento da pretensão do autor. Todavia, pretendo deixar 

registrado o meu entendimento a favor da tese do “direito ao esquecimento”. 

Conforme o Enunciado n. 531 da “VI Jornada de Direito Civil do 

Superior Tribunal de Justiça”, a “tutela da dignidade da pessoa humana na 

so-ciedade da informação inclui o direito ao esquecimento”.

02. É o que tinha a declarar.

Florianópolis, 17 de agosto de 2017

Desembargador Newton Trisotto


