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APELAÇÃO Nº 0342013-79.2013.8.19.0001 

APELANTE 1: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 

APELANTE 2: MARIA DANIELLA BINATO DE CASTRO (REC.ADESIVO) 

APELADOS: OS MESMOS. 

ORIGEM: 32ª VARA CÍVEL DA CAPITAL 

 

 

Apelação.  Responsabilidade do Provedor. Postagens 

Ofensivas. Sistema notice and take down. Direito ao 

esquecimento. Conteúdo que revelou conter notícias 

apartadas da realidade.  

Pretensão de retirada dos mecanismos de busca de 

conteúdos ofensivos. Inércia do provedor de 

hospedagem.  

Notificação enviada após o completo esclarecimento 

dos fatos não atendida.  

Sentença de procedência, proferida sob a égide do 

CPC/73,   condenando a parte ré a compensar a autora 

na quantia de R$ 50.000,00, fixando-se honorários no 

valor de 20% sobre o valor da condenação, com base 

no art. 20, §3ºdo CPC. 

Apelam as partes.  

Parte ré reeditando as preliminares de falta de 

interesse de agir e ilegitimidade passiva ad causam. 

Subsidiariamente requer a improcedência dos 

pedidos, ou a redução da verba compensatória e dos 
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honorários advocatícios ao patamar de 5% sobre o 

valor da “ação”(sic). 

Parte autora com pretensão de majorar a verba 

compensatória. 

Conteúdo ofensivo à sua honra a partir da utilização 

da ferramenta de busca e vinculado à fato ocorrido no 

âmbito da Operação Lei Seca. 

Apesar de não se exigir controle prévio do conteúdo 

publicado pelos usuários, o provedor, após ser 

notificado, tem o dever de retirar do ar o conteúdo 

ofensivo veiculado. Falha na prestação do serviço 

configurada eis que o autor logrou êxito em 

comprovar o conteúdo ofensivo à sua honra 

constante no blog mencionado e ter entrado em 

contato com a ré solicitando a retirada imediata do 

conteúdo ofensivo da internet, sem que a providência 

fosse tomada.  

Os fatos ocorreram antes da vigência do Marco Civil 

da Internet, não se aplicando o art. 19 (exigência de 

determinação judicial).  

O direito ao esquecimento é reconhecido, no âmbito 

nacional e internacional, como inerente à dignidade 

humana. O que se verifica no caso é que as notícias 

que ainda estão disponíveis apenas remontam às 

versões primeiras, não havendo nenhuma nota ou link 

para que se garanta o conhecimento da versão 

apurada.   

Com efeito, mesmo tendo o processo administrativo 

instaurado arquivado, apontado abuso pelo agente 

que conduziu a operação, não se encontra nenhuma 
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menção a tais fatos relacionados aos links que 

continuam sendo veiculados.  

Desta forma, se não cuidou a ré de promover ações 

necessárias para garantir a informação COMPLETA, 

não pode continuar mantendo informações que se 

revelam agora passadas, e apenas contendo uma 

versão. Os conteúdos mantidos pela ré contêm, na 

verdade, versão que NÃO CORRESPONDE À 

REALIDADE DO QUE SE VERIFICOU.  

Dano moral configurado e mantido no valor de R$ 

50.000,00 eis que  atende aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Ofensa grave 

perpetrada à honra de pessoa que deve manter 

conduta ilibada. Notícias contendo versão 

inteiramente distorcida da realidade dos fatos.  

A ré notificada, nenhuma providência tomou, 

mantendo a perpetuação da ofensa.  

Valor que não comporta majoração ou redução, 

incidindo a Súmula 343 deste TJERJ. 

Recursos Desprovidos.   

 

 

ACÓRDÃO 

 

Examinados e discutidos estes autos, ACORDAM os Julgadores da 

Vigésima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, por UNANIMIDADE em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos 

termos do voto da relatora. 
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Rio de Janeiro, na data da sessão de julgamento. 

 

Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira - Relatora 

 

RELATÓRIO 

 

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas nos autos da ação de Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada 

proposta por MARIA DANIELLA BINATO DE CASTRO em face de GOOGLE 

BRASIL INTERNET LTDA alegando em síntese que em maio de 2010, após ter 

sido parada em uma blitz policial, juntamente com seu cônjuge, amparados 

pelos direitos constitucionais, recusaram-se a realizar o teste do bafômetro, 

porque à época dos fatos a Lei 9.5031/97 determinava a realização do teste 

apenas quando presentes sinais de embriaguez, o que não era o caso; 

conforme se infere do Registro de Ocorrência.  Afirma que o fato foi noticiado 

na mídia com grande repercussão tendo sido, inclusive, aberto procedimento 

disciplinar no âmbito do TJRJ, extinto ante a ausência de qualquer 

irregularidade com relação aos fatos apurados à luz da LOMAN, bem como o 

procedimento de investigação do MP restou arquivado ante o parecer no 

sentido de indícios de prática de crime de abuso de autoridade.  Sustenta que 

ao digitar os termos "Maria Daniella Binato de Castro", "Juíza Maria Daniella 

Binato de Castro" e "Juíza da Lei Seca" nas ferramentas de buscas dos sites 

www.google.com.br e www.youtube.com.br, aparecem como resultados as 

URL's (endereços eletrônicos) listadas, que reportam a páginas virtuais onde 

são veiculados conteúdos prejudiciais à sua imagem.  Afirma que, após longo 

http://www.google.com.br/
http://www.youtube.com.br/
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período tais notícias e comentários danosos continuaram a ser veiculados, 

razão pela qual notificou à Google, mas não foi atendido seu pedido de 

remoção dos URL's da ferramenta de buscas Google Search e do YouTube. 

Isto posto, ingressou com a presente ação para requerer: (i) que a Google 

retire do rol de links indicados inicialmente e disponibilizados após a consulta 

nos sites de busca "www.google com.br” e "www.youtube.com.br” e que tal 

medida se estenda aos demais links que forem sendo encontrados ao longo da 

ação, (ii) a condenação da Google ao pagamento de indenização por danos 

morais a ser arbitrada judicialmente.  

Decisão, index 118, determinando a citação e esclarecendo que a antecipação 

de tutela será apreciada após o contraditório. 

Contestação, index 120, aduzindo: (i) a ineficácia de remoção dos conteúdos 

indicados pela autora dos resultados da ferramenta de buscas, uma vez que o 

Google Search apenas agrega o conteúdo já existente na internet, sem 

qualquer interferência no mesmo, o qual, apenas deixará de aparecer como 

resultado de uma busca, caso seja removido pelo site que hospeda o conteúdo 

na origem, (ii) absoluta impossibilidade jurídica  de monitoramento prévio dos 

conteúdos atrelado aos resultados das pesquisas realizadas em sua 

ferramenta através de termos e expressões indicados pela autora assim como 

suas variáveis,(iii) manifesta ausência de abalo moral, afinal, os supostos 

danos sofridos pela autora não decorreram de qualquer conduta ativa ou 

passiva da Google, que não praticou ato ilícito algum, ausentes todos os 

elementos caracterizadores da responsabilidade civil, tudo em conformidade 

com o entendimento dos Tribunais Superiores sobre a matéria. Espera a 

improcedência dos pedidos. 

Réplica, index 118. 

Ato ordinatório, index 222, para manifestação das partes em provas e quanto 

ao interesse em audiência de conciliação.  
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Manifestação da parte autora no index 224;  

Manifestação da parte ré, index 229, no sentido de que não tem mais provas a 

produzir. 

Decisão, index 249, determinado a remessa do feito ao Grupo de Sentença.  

Sentença, index 252, decidindo a lide, nos seguintes termos: 

Pelo encimado, JULGA-SE PROCEDENTE O 

PEDIDO para conceder a tutela antecipada, em 

definitivo, no sentido de que sejam retirados do rol 

de links disponibilizados após a consulta realizada 

no Google Search, de propriedade da Ré, aqueles 

links relacionados às fls. 15/16, assim como os 

demais relativos aos mesmos temas objeto da lide, 

que forem sendo encontrados até o final deste 

processo, no prazo de cinco dias, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem 

como para condenar a ré ao pagamento da quantia 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de 

indenização por dano moral, a ser acrescida de juros 

de 1% ao mês e correção monetária contados a 

partir da presente, nos termos da Sumula 97 do 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça. 

Condena-se o réu ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, com base no art. 20, §3ºdo CPC.  

Considerando a obrigação de fazer ora imposta, 

intime-se pessoalmente o réu.  
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Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se os 

autos.  

P.R. I.  

Embargos de declarações da parte autora, index 260 alegando erro material 

quanto ao valor da verba fixada a título de dano moral.  

Embargos de declarações da parte ré, index 271 alegando omissão quanto ao 

artigo 19 da Lei Federal 12.965/14 (Marco Civil da Internet) e quanto ao termo 

inicial do prazo de cinco dias para remoção de conteúdo apontado pela parte 

contrária, tampouco esclareceu se será necessário pronunciamento do Poder 

Judiciário acerca da necessidade de remoção do conteúdo e obscuridade ao 

determinar a remoção de dois URL's indicados pela parte contrária que em 

nada se relacionam aos fatos narrados na exordial.  

 

Sentença nos aclaratórios, index 286, nos seguintes termos: 

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela 

autora às fls. 267/268, objetivando a retificação do 

julgado, para sanar o vício apontado - contradição - 

no tocante ao valor da condenação. Certidão 

cartorária (fl. 288) noticiando a tempestividade dos 

embargos. Com razão a embargante. Vejamos: Os 

Embargos de Declaração se consubstanciam em 

modalidade recursal cujo objetivo precípuo é 

remediar a obscuridade, contradição ou omissão 

existente no pronunciamento judicial. A modalidade 

recursal, ora utilizada , tem como fim precípuo o de 

remediar eventual omissão, obscuridade ou 
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contradição existentes no pronunciamento judicial. 

Deveras, no caso vertente, percebe-se a flagrante 

divergência entre o valor da indenização por danos 

extrapatrimoniais descrito na fundamentação e 

aquele constante na parte dispositiva do julgado. 

Desse modo, com as escusas deste Magistrado, 

recebe-se e acolhe-se os presentes embargos para 

sanar o vício apontado, integrando fundamentação 

da sentença com os seguintes termos: ´ Fl. 265: (...) 

A configuração do dano moral resta evidente, 

podendo ser considerada in re ipsa, em virtude da 

própria natureza do conteúdo publicado. No que 

tange ao quantum do dano moral, deixou a autora a 

critério do juízo, parecendo razoável a quantia de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) considerando o 

enorme poderio econômico do réu e a gravidade de 

sua omissão (...)´ Mantém- se a sentença nos 

demais termos. Publique-se. 

Sentença em sede de Embargos opostos pela parte ré, index 288, nos 

seguintes termos: 

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela 

autora às fls. 278/286, objetivando a retificação do 

julgado, para sanar o vício apontado - omissão - no 

tocante ao disposto no art. 19, caput, da Lei Federal nº 

12.965/2104. Certidão cartorária (fl. 288) noticiando a 

tempestividade dos embargos. Sem razão o embargante. 

Vejamos: Os Embargos de Declaração se 

consubstanciam em modalidade recursal cujo objetivo 

precípuo é remediar a obscuridade, contradição ou 
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omissão existente no pronunciamento judicial, o que não 

ocorreu na hipotese. Na verdade, pretende o embargante 

atribuir efeito infringente aos embargos de declaração, o 

que não é aplicável ao presente caso. Com efeito, o que 

busca o réu, é a rediscussão do mérito, o que somente 

será possível pela via recursal adequada. Por todo 

encimado, REJEITAM-SE os presentes embargos. 

Publique-se. 

 

Inconformada apela a parte ré, index 236, suscitando preliminar de carência 

acionária e ilegitimidade passiva diante da "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` e em razão da manifesta ineficácia do pedido formulado pelo autor para 

tutelar o suposto direito material indicado na petição inicial, seguindo os 

variados precedentes do STJ.  

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedente o 

pedido: 

i) a ausência de responsabilidade do motor de busca 

pelos resultados que indicar, além da ineficácia da 

medida intentada em face de mero provedor de 

aplicações de internet que não produziu, editou, 

divulgou, elaborou elou alterou o conteúdo 

propriamente dito, conforme uníssono entendimento 

jurisprudencial do e. STJ, que destaca que 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 
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ou texto específico, independentemente da 

indicação do URL da página onde este estiver 

inserido, "e "a 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",  

(iii) a prevalência, após um exame de 

proporcionalidade, do direito fundamental à 

liberdade e acesso à informação e crítica, de 

titularidade de toda a sociedade, sobre uma suposta 

e infundada alegação de violação a "direito de 

personalidade" fragilmente sustentada pela Apelada. 

Conforme demonstrado, para o caso destes autos, o 

interesse público na manutenção da disponibilidade 

dessa informação supera, em muito, o interesse 

particular do Apelada em afastá-lo do acesso público 

à informação. Não há, por isso, qualquer justificativa 

que possa apoiar a pretendida remoção;  

(iv) a inviabilidade do monitoramento ou varredura 

de resultados de busca pelo provedor de aplicações, 

ante a exigência legal de ordem judicial e de 

localização inequívoca do material infringente 

(art.19, caput e §1° da Lei n ° 12.965/2014), bem 

como do risco de censura prévia e repreensão de 

conteúdo de terceiros, que não se referem ao objeto 

da demanda;  

 (v) a absolvição quanto ao pedido de indenização 

por danos morais estipulada em R$ 50.000,00, eis 





 
26ª CÂMARA CÍVEL  
RELATORA: DES. NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA 
 

11 

 

que o provedor de aplicação na internet não pode 

ser responsabilizado objetivamente pelo conteúdo 

criado por terceiros, salvo em caso de 

descumprimento de ordem judicial válida de 

remoção, requer seja provida a Apelação para 

reformar a r. sentença condenatória, sob pena de 

violação ao art.19 da Lei 12.965/14; o que não 

ocorreu no presente caso; 

 (vi) Ad argumentandum tantum, requer a revisão e 

redução do valor arbitrado a título de indenização, 

evitando-se o enriquecimento indevido da Apelada;  

 (v) Caso seja mantida a condenação, requer a 

redução da verba honorária para o percentual 

mínimo de 5% sobre o valor da ação. 

 

Houve apresentação de contrarrazões da parte autora, index 359.  

A parte autora interpõe apelação na forma adesiva, requerendo a majoração da 

verba compensatória, devendo ser levado em conta a pluralidade de 

publicações e a omissão da parte ré; index 377. 

 

Houve apresentação de contrarrazões da parte ré, index 391. 

 

É O RELATÓRIO. 

VOTO. 





 
26ª CÂMARA CÍVEL  
RELATORA: DES. NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA 
 

12 

 

Os recursos são tempestivos estando presentes os seus requisitos de 

admissibilidade. 

Cinge-se a controvérsia no inconformismo da autora alegando que ao digitar os 

termos "Maria Daniella Binato de Castro", "Juíza Maria Daniella Binato de 

Castro" e "Juíza da Lei Seca" nas ferramentas de buscas dos sites 

www.google.com.br e www.youtube.com.br, aparecem como resultados as 

URL's (endereços eletrônicos) listadas, que reportam a páginas virtuais onde 

são veiculados conteúdos prejudiciais à sua imagem, vindo assim em juízo 

pleitear verba compensatória por danos morais pelos prejuízos advindos. 

A sentença julgou procedente o pedido autoral condenando a parte ré a 

compensar a autora na quantia de R$ 50.000,00, fixando-se honorários no 

valor de 20% sobre o valor da condenação, com base no art. 20, §3ºdo CPC. 

Apelam as partes.  

A parte ré reeditando as preliminares de falta de interesse de agir e 

ilegitimidade passiva ad causam. Subsidiariamente requer a improcedência dos 

pedidos; ou, ainda; a redução da verba compensatória e dos honorários 

advocatícios ao patamar de 5% sobre o valor da “ação”(sic). 

Apela a parte autora com pretensão de majorar a verba compensatória. 

Quanto as preliminares suscitadas pela parte ré: 

Não prospera a preliminar de ilegitimidade ao argumento de que a demanda 

tem de ser proposta em face daquele que detém o conteúdo ofensivo e, por via 

de consequência, a capacidade para removê-lo.  

A parte ré tem condições de fazê-lo, o que inclusive se verifica de suas razões 

recursais: 
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Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva.  

Ademais, a narrativa da parte autora consiste em lesão ao direito de 

personalidade advindo da utilização de ferramentas de busca disponibilizadas 

pela parte ré e resistência da parte ré  quanto ao pedido de remoção dos URL's 

da ferramenta de buscas Google Search e do YouTube. 

Desta forma, resta afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como se 

identifica presente o binômio utilidade-necessidade, portanto, não há que se 

falar em falta de interesse processual. Com efeito, apenas pela via judicial a 

autora obteve ordem de retirada do conteúdo.  

No caso em tela, a parte autora logrou comprovar o conteúdo ofensivo à sua 

honra a partir da utilização da ferramenta de busca e vinculado a fato ocorrido 

no âmbito da Operação Lei Seca: 
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Registre-se, por oportuno, que a recusa em realizar o procedimento de “teste 

do Bafômetro” decorre do exercício de direito.  

Com efeito, na  época dos fatos a Lei 9.503/97 determinava a realização do 

teste apenas quando presentes sinais de embriaguez, não verificado no caso 

em comento, conforme se infere do Registro de Ocorrência.  

No mesmo sentido, foi instaurado procedimento disciplinar no âmbito do TJRJ, 

onde os elementos envolvendo a questão foram devidamente apurados, 

revelando que os fatos se passaram de forma muito diversa do divulgado. 

A guisa de exemplo, restou esclarecido de forma cabal: 

- a autora não apresentava qualquer sinal de ingestão de bebida 

alcóolica; 

- não houve fuga do local, mas sim retirada pontual para atender aos 

comandos do art. 232 do CTB; 

- a autora retornou ao local portando sua CNH; 

- a recusa ao teste de alcoolemia constitui-se em exercício regular de 

direito, não havendo que se falar em desobediência. 

Em razão da cabal apuração, foram arquivados os procedimentos instaurados. 

No index 18 constam os elementos que esclarecem a realidade dos fatos.  

Eis a ementa do procedimento administrativo disciplinar instaurado junto ao 

TJERJ: 
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Note-se, ainda, que no Procedimento de Investigação do MP, o parecer do 

órgão é no sentido de indícios da prática de abuso de autoridade por parte do 

agente que coordenava a mencionada operação: 

 

 

 

Conforme se verifica, index 18, fl. 62, a parte autora entrou em contato com a 

ré solicitando a retirada imediata do conteúdo ofensivo da internet em 

05/09/2013, ou seja, APÓS TODOS OS FATOS TEREM SIDO 

EXAUSTIVAMENTE APURADOS:  
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A parte ré não tomou nenhuma providência a fim de atender ao pedido, em que 

pese o recebimento da Notificação conforme indica o aviso de Recebimento 

datado de 11/09/13 (index 18): 
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É evidente que a permanência na internet, acessível a todos, de palavras que 

depreciem a parte autora se reveste de nocividade, e lesivo aos direitos de 

personalidade. 

Verifica-se, assim, que apesar de já decorrido anos dos fatos, e ter sido os 

mesmos devidamente esclarecidos, ganhando conotação bem distinta, e até 

mesmo diametralmente oposta ao inicialmente noticiado, não se encontra 

menção na ferramenta search ou busca do sítio eletrônico das rés que se 

dirijam ao esclarecimento de tais ocorrências.  

A autora, assim, faz jus a que não se perpetuem as veiculações, MORMENTE 

PORQUE NÃO VINCULADAS A NENHUMA NOTA OU LINK QUE ENVIE O 

LEITOR AO QUE SE DE FATO APUROU.  

O nominado direito ao esquecimento foi reconhecido como inerente à 

dignidade humana.  

Com efeito, do teor do voto do Ministro Ricardo Villa Bôas, quando do 

julgamento do Resp. 1.631.329, restou brilhantemente exposto por S.Exa: 

“ A respeito do tema, a doutrina moderna tem reconhecido o 

denominado direito ao esquecimento, consubstanciado, no 

direito que a pessoa tem de "restringir o conhecimento público 

de informações passadas, cuja divulgação presente pode dar 

causa a prejuízos ou constrangimentos " (MIRAGEM, Bruno. 

Direito Civil: Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 

2015, pag. 707).  

Destaca-se, quanto ao tema, o Enunciado nº 531 da VI 

Jornada de Direito Civil do Superior Tribunal de Justiça, 

segundo o qual "A tutela da dignidade da pessoa humana na 

sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento ".  
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A Corte de Justiça Européia, por sua vez, acatando 

orientação sugerida na Diretiva 95/46/CE, reconheceu a tese 

do direito ao esquecimento no julgamento do Processo C-

131/12 (Google Spain, S.L., Google Inc./Agencia Española de 

Protección de Datos, Mario Costeja González), no qual um 

cidadão espanhol pleiteou a eliminação, por parte do Google, 

de referências às páginas desatualizadas ou com informações 

erradas a respeito de sua pessoa. 

Esta Corte Superior, em julgado de relatoria do Ministro Luis 

Felipe Salomão (REsp nº 1.335.153/RJ), já reconheceu de 

forma expressa o direito ao esquecimento de familiares de 

vítima de homicídio, ao analisar pedido indenizatório similar 

ao presente, em que irmãos se insurgiram contra a veiculação 

da imagem do seu ente querido em programa televisivo que 

tinha como mote a reprodução de crimes de repercussão 

nacional (no caso "o crime Aída Curi").  

Na ocasião, o julgado assim dispôs: 

 "(...) Com efeito, o reconhecimento do direito ao 

esquecimento dos condenados que cumpriram integralmente 

a pena e, sobretudo, dos que foram absolvidos em processo 

criminal, além de sinalizar uma evolução cultural da 

sociedade, confere concretude a um ordenamento jurídico 

que, entre a memória – que é a conexão do presente com o 

passado – e a esperança – que é o vínculo do futuro com o 

presente –, fez clara opção pela segunda. E é por essa ótica 

que o direito ao esquecimento revela sua maior nobreza, pois 

afirma-se, na verdade, como um direito à esperança, em 

absoluta sintonia com a presunção legal e constitucional de 
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regenerabilidade da pessoa humana. 11. Voltando-me ao 

caso concreto, julgado em conjunto com o REsp. n. 

1.334.097/RJ, é de se ressaltar que a demanda ora entregue 

à Corte pode ser subdividida em duas: a primeira, relativa ao 

pleito de indenização pela lembrança das dores passadas 

(ponto em que se insere a discussão acerca do direito ao 

esquecimento), e uma segunda, relacionada ao uso comercial 

da imagem da falecida. 11.1. Não tenho dúvida, como antes 

salientado, em afirmar que, em princípio, assim como os 

condenados que cumpriram pena e os absolvidos que se 

envolveram em processo-crime, as vítimas de crimes e seus 

familiares têm direito ao esquecimento – se assim desejarem 

–, direito esse consistente em não se submeterem a 

desnecessárias lembranças de fatos passados que lhes 

causaram, por si, inesquecíveis feridas. Caso contrário, 

chegar-se-ia à antipática e desumana solução de reconhecer 

esse direito ao ofensor (que está relacionado com sua 

ressocialização) e retirá-lo dos ofendidos, permitindo que os 

canais de informação se enriqueçam mediante a indefinida 

exploração das desgraças privadas pelas quais passaram. 

Não obstante isso, assim como o direito ao esquecimento do 

ofensor – condenado e já penalizado – deve ser ponderado 

pela questão da historicidade do fato narrado, assim também 

o direito dos ofendidos deve observar esse mesmo parâmetro. 

Em um crime de repercussão nacional, a vítima – por torpeza 

do destino – frequentemente se torna elemento indissociável 

do delito, circunstância que, na generalidade das vezes, 

inviabiliza a narrativa do crime caso se pretenda omitir a figura 

do ofendido. Tal pretensão significaria, em última análise, por 

exemplo, tentar retratar o caso Doroty Stang, sem Doroty 
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Stang; o caso Vladimir Herzog, sem Vladimir Herzog, e outros 

tantos que permearam a história recente e passada do 

cenário criminal brasileiro. 11.2. Com efeito, o direito ao 

esquecimento que ora se reconhece para todos, ofensor e 

ofendidos, não alcança o caso dos autos, em que se reviveu, 

décadas depois do crime, acontecimento que entrou para o 

domínio público, de modo que se tornaria impraticável a 

atividade da imprensa para o desiderato de retratar o caso 

Aida Curi, sem Aida Curi. É evidente ser possível, caso a 

caso, a ponderação acerca de como o crime tornou-se 

histórico, podendo o julgador reconhecer que, desde sempre, 

o que houve foi uma exacerbada exploração midiática, e 

permitir novamente essa exploração significaria conformar-se 

com um segundo abuso só porque o primeiro já ocorrera. 

Porém, no caso em exame, não ficou reconhecida essa 

artificiosidade ou o abuso antecedente na cobertura do crime, 

inserindo-se, portanto, nas exceções decorrentes da ampla 

publicidade a que podem se sujeitar alguns delitos"    

 

Neste sentido, em que pese o pessoal convencimento desta Relatora, é certo 

que na atualidade o direito ao esquecimento é reconhecido na esfera nacional 

e internacional. Embora pareça a esta relatora que fatos não devessem ser 

apagados, uma vez que ocorridos, a bem de se garantir o acesso à informação 

às demais gerações, garantindo a construção da história, devo curvar-me ao 

posicionamento dos precedentes jurisprudenciais formados, uma vez que a 

jurisprudência pertence aos Tribunais, e não ao julgador.   

Ao demais, no caso em específico deste feito, a questão não se relaciona com 

o direito ao esquecimento em sua forma linear, mas a notícias que 
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permanecem na rede, SEM GUARDAR COERÊNCIA COM A REALIDADE DO 

QUE EFETIVAMENTE OCORREU NA OCASIÃO.  

O que busca a autora, assim, é direito reconhecido como inerente a dignidade 

do ser humano, sendo certo que o que se vislumbra nestes autos é que sua 

legítima pretensão de que a ré providenciasse a exclusão do acesso aos sites 

restou frustrada.  

O direito ao esquecimento é reconhecido, no âmbito nacional e internacional, 

como inerente à dignidade humana. O que se verifica no caso é que as notícias 

que ainda estão disponíveis apenas remontam às versões primeiras, não 

havendo nenhuma nota ou link para que se garanta o conhecimento da versão 

apurada.  

 

Com efeito, mesmo tendo o processo administrativo instaurado arquivado e 

apontado abuso pelo agente que conduziu a operação, não se encontra 

nenhuma menção a tais fatos relacionados aos links que continuam sendo 

veiculados.  

 

Desta forma, se não cuidou a ré de promover ações necessárias para garantir 

a informação COMPLETA, não pode continuar mantendo informações que se 

revelam agora passadas, e apenas contendo uma versão.  

Desta maneira, legítima a pretensão de exclusão feita pela autora.  

 

A liberdade de acesso à informação deve ser entendida como direito à 

informação VERDADEIRA E COMPLETA. Neste diapasão, a mantença de 

conteúdo como o aqui discutido nas mídias se revelaria legítimo, para o 

processo de construção histórica, se, e somente se, houvesse AO MENOS 

link, notícia, nota ou desvio, nos sítios hospedados pela ré, para que o leitor 

tenha acesso À CONTINUIDADE DA INFORMAÇÃO, COM AS CONCLUSÕES 
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A QUE SE CHEGOU, DA INEXISTÊNCIA DE CONDUTA INFRACIONAL 

PERPETRADA.  

 

Tal ferramenta é de simples implementação pela ré, que por meio de cookies 

armazena milhões de terabytes de informações, estando apta a inserir, em 

cada sítio noticiado, janela, link ou nota, dando conta da VERSÃO FINAL DOS 

FATOS APURADOS.  

 

Nada disso foi realizado, remanescendo apenas a versão parcial, que não 

contribui para a efetiva construção da história, servindo de perpetuação do 

sofrimento da autora.  

 

Aí em específico pode se dizer que, neste caso, se situa a responsabilidade da 

ré: O pedido de retirada dos conteúdos não se fundava tão somente na 

pretensão de esquecimento, mas em razão de COMPROVADO QUE AS 

NOTÍCIAS NÃO REFLETIAM A REALIDADE DOS FATOS.  

De fato, tratando-se de matéria controversa, poder-se-ia até discutir se a ré 

praticou ou não ilícito. Todavia, ao contrário do exposto pela ré, a questão não 

se refere ao apagamento puro e simples de fatos OCORRIDOS, mas a 

CONTEÚDOS QUE NÃO RETRATAM A REALIDADE, como exaustivamente 

apurado.  

 

A ré, porém, apesar de tal, optou por manter os conteúdos. Sua conduta passa, 

assim, a ser de manter CONTEÚDO FALSO, na medida em que a versão 

contida nos sítios objeto da demanda não reflete A EFETIVIDADE DO QUE SE 

PASSOU NA OCORRÊNCIA.  
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Segundo a doutrina e jurisprudência pátria, ao hospedar um sítio na internet e 

disponibilizá-lo a todos os usuários do serviço, o Google se caracteriza como 

um provedor de internet do tipo provedor de hospedagem.  

Ainda que não recaia sobre o provedor de hospedagem a responsabilidade 

objetiva por conteúdo inserido por terceiro, sob pena de incorrer em ato de 

censura; este após ser notificado, tem o dever de retirar do ar o conteúdo 

ofensivo veiculado. 

No momento em que a Google tem ciência do conteúdo ofensivo e não toma 

providências cabíveis, não pode se eximir da responsabilidade civil, uma vez 

que permitiu que as mensagens impróprias permanecessem na rede mundial. 

Não socorre à parte ré sua alegação de necessidade de determinação judicial 

para retirada das páginas ofensivas, quando a autora apresentou notificação ao 

site pelas próprias ferramentas nele contidas, mormente em se considerando 

que à época já havia completa apuração do ocorrido, e não se exigia decisão 

judicial.  

Como exploradora de atividade extremamente lucrativa (e que, como já dito, a 

coloca entre as mais valiosas do mundo), não pode a parte ré se portar no 

sentido de buscar para si somente o bônus da atividade sem arcar com o ônus 

que tal lhe impõe, visto que à norma consumerista vigente acolheu a Teoria do 

Risco do Empreendimento. 

Não há que se cogitar acerca da aplicação de dispositivo de lei invocado em 

benefício do interesse da parte ré em isentar-se da responsabilidade que lhe 

cabe, no caso o art. 19 da Lei 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet”), eis que 

somente vem a mesma a viger posteriormente aos fatos em questão.  

Resta claro a existência de dano moral a ser compensado, que decorre pela 

mera ocorrência do fato danoso, que acarreta em sofrimento, frustrações e 

vergonha a vítima. 
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Ademais, não há o que se falar em mero constrangimento no caso em apreço, 

uma vez que a parte autora sofreu grave ofensa a sua honra e imagem. 

Cumpre ressaltar que o direito a honra se encontra previsto no artigo 5°, inciso 

X da Carta Constitucional, no Capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais, 

nos seguintes termos:  

 "X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de 

sua violação;". 

 

Assim, entende-se que a importância de R$ 50.000,00 atende aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, eis que a própria circunstância de a parte 

autora exercer o cargo de magistrada, havendo o dever e assim exige a 

sociedade, do aplicador da lei zelar por uma conduta proba e ilibada. 

Com efeito, o valor não se revela justo por ser a autora juíza de direito, mas 

pelo que a sociedade exige de um juiz de direito. A exigência de conduta 

ilibada, proba e digna – diversa da que continua sendo veiculada – expõe a 

autora a um permanente estado de julgamento condenatório, sem que 

nenhuma menção à conclusão dos fatos, à versão efetivamente apurada, seja 

veiculada.  

A ofensa praticada contra a autora, em termos mais simples, é a permanência 

de conteúdo na internet que, seja por incompletude de informação, seja por 

disparidade entre o que verdadeiramente ocorreu, passa a ser considerado 

CONTEÚDO FALSO.  

A manutenção de menções que conduzem à execração pública da autora, por 

fatos pretéritos, e sem nenhum interesse na veiculação da completude dos 

fatos, faz com que a cada dia a ré tenha incutido na autora humilhação, 
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sofrimento e discriminação, já que as notícias com versão unilateral mantidas 

não permitem à autora que se forme a respeito da mesma um juízo de valor 

justo.  Divulgar-se apenas fatos negativos a respeito de alguém, quando a 

respeito do mesmo objeto existem outras informações, é forma de acarretar 

discriminação.  

A ofensa atinge, assim, o âmago da dignidade da pessoa humana, razão pela 

qual o valor encontra-se adequado ao caso em exame, não comportando 

redução nem majoração.  

Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, visto que fixados 

em conformidade com o Código vigente à época da prolação da sentença.  

Portanto, não merece reparo a sentença hostilizada.   

 

Assim sendo, à luz dessas considerações, voto no sentido do 

DESPROVIMENTO DOS APELOS.  

 

Rio de Janeiro, na data da assinatura digital. 

 

Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira - Relatora 
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