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VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0015318-51.2015.8.19.0209 

 

APELANTE: VALDOMIRO MINORU DONDO 

 

APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 

 

 

RELATORA: DESEMBARGADORA GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA 

 

 

 

 

 

EMENTA 

 

 

Apelação Cível. Pretensão obrigacional, 

consistente em que a ré remova do seu 

provedor de busca os endereços 

eletrônicos indicados na exordial, sob o 

fundamento, em suma de que tais links  

apresentavam  notícias veiculadas  no ano 

de  2011, com conteúdo, apontado pelo 

autor, como ofensivo à sua honra e 

imagem, além de se perpetuar no tempo, 

ante a ferramenta disponibilizada pela ré 

na internet. Sentença de improcedência do 

pedido. Inconformismo do autor. 

Preliminar de ilegitimidade ad causam 

passiva que se rejeita. Empresário atuante 

em negócios e projetos sociais na Angola 

há mais de 20 (vinte) anos. Notícias 
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veiculadas  no ano de  2011, com 

conteúdo, apontado pelo demandante 

como ofensivo, sob a alegação que,  de  

forma sensacionalista, deixam ao leitor a 

ideia de que o autor encontra-se envolvido 

em negócios escusos na referida cidade. 

Constituição Federal que, em seu artigo 

5.º, inciso X, estabelece como direito 

individual fundamental a inviolabilidade 

da intimidade, da vida privada, da honra e 

da imagem do indivíduo, bem como 

garante a liberdade de manifestação do 

pensamento no inciso IV deste mesmo 

artigo. Lei n.º 12.965, de 23 de abril de 

2014, conhecida como Marco Civil da 

Internet, cujo escopo é prestigiar a 

liberdade de expressão, comunicação, 

manifestação de pensamento no uso 

população da rede mundial de 

computadores, sem excluir outros 

princípios previstos no ordenamento 

jurídico pátrio ou nos tratados 

internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte, quando 

relacionados à matéria. Direito à liberdade 

de expressão não pode ser tido com 

absoluto, sendo certo que não se pode 

admitir que sejam veiculadas informações 

capazes de macular a honra e imagem do 

indivíduo. Autor que faz jus ao chamado 

“direito ao esquecimento”, que pode ser 

traduzido como a prerrogativa que o 

indivíduo possui de não permitir a 

exposição de um fato pretérito ao público 

em geral, causando-lhe sofrimento ou 

transtornos, haja vista que a internet tem o 

poder de eternizar as notícias e 
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informações sobre determinada pessoa. 

Precedente do Superior Tribunal de 

Justiça. Acolhimento do pedido inicial que 

se impõe. Provimento do recurso, para 

julgar procedente o pedido inicial e 

determinar que a ré remova do seu 

provedor de busca os endereços 

eletrônicos indicados na exordial, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 5.000 (cinco mil 

reais), invertendo-se os ônus 

sucumbenciais.  

 

 

 

 

A C Ó R D Ã O 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 

0015318-51.2015.8.19.0209, em que é apelante Valdomiro Minoru Dondo  e  

apelado o Google Brasil Internet Ltda. 

 

ACORDAM os Desembargadores da Vigésima Quarta 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por maioria, 

em dar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora. 

 

Trata-se de Ação de Procedimento Comum Ordinário, 

proposta por Valdomiro Minoru Dondo em face do Google Brasil Internet Ltda.,  

por meio da qual objetivou que a ré remova do seu provedor de busca os 

endereços eletrônicos indicados na exordial, sob o fundamento, em suma de que 

tais links  apresentavam  notícias veiculadas  no ano de  2011, com conteúdo, 

apontado pelo autor, como ofensivo à sua honra e imagem, além de se perpetuar 

no tempo, ante a ferramenta disponibilizada pela ré na internet.  

 

Sentença, constante de fls. 318/319, que julgou improcedente o 

pedido.  
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Inconformado, o autor interpôs a apelação de fls. 325/340, na 

qual pugna a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido. 

 

Contrarrazões às fls. 346/368.  

 

É o relatório.  

 

A controvérsia em exame reside em aferir a responsabilidade 

da ré, que atua como provedor de busca na rede mundial de computadores, 

quanto aos links que direcionam às matérias jornalísticas, apontadas como 

ofensivas pelo autor.  

 

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ad 

causam passiva, eis que o réu se apresenta na rede mundial de computadores 

como uma ferramenta poderosa e, sem sombra de dúvida, a mais conhecida, dos 

usuários para realizar o rastreamento e indexação de  páginas da web, as URLs, 

que funcionam como uma espécie de endereço eletrônico.  

 

Assim, ainda que não seja ela a hospedeira da notícia, se 

funciona como ferramenta que conecta o usuário ao endereço que contém os 

conteúdos da pesquisa por ele buscado, deve responder pela obrigação de 

remover a busca do seu sistema, sob pena de ser responsabilizado civilmente, 

nos termos do que dispõe o artigo 19 da Lei n.º 12.965, de 23 de abril de 2014. 

 

In casu, o autor é empresário e atua em diversos negócios na 

Angola há mais de 20 (vinte) anos, o que, segundo ele, inclui projetos sociais 

com o objetivo de promover melhor qualidade de vida ao povo angolano, 

empreendendo iniciativas no país para aumentar o acesso ao transporte, aos 

cuidados de saúde, à nutrição e à cultura.   

 

Ocorre que, ao colocar o seu nome no site de buscas da ré, 

encontram-se os seguintes resultados: 

(http://oglobo.globo.com/brasil/valdomiro-minoru-brasileiro-sinonimo-de-

poder-em-angola-3471425  e  http://oglobo.globo.com/brasil/negocios-de-

valdomiro-minoru-misturam-publico-o-privado-3475547),  que indicam 

notícias, veiculadas  no ano de  2011, com conteúdo, apontado pelo demandante 
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como ofensivo, sob a alegação que,  de  forma sensacionalista, deixam ao leitor 

a ideia de que o autor encontra-se envolvido em negócios escusos. 

 

A título de ilustração, seguem alguns trechos das aludidas 

reportagens:  

 
 “Seus  negócios,  iniciados  nos  anos  1980,  

prosperam  na mesma velocidade  em  que correm 

as  histórias sobre a  sua obscura  relação  com  o  

poder,  marcada  por  denúncias  de 

favorecimento, licitações fraudulentas e evasão 

de recursos.  

 

[...] 

  

No Rio, amizades na Polícia Federal e no mundo 

do samba lhe garantem  regalias  e  discreta  

notoriedade.  Ao  desembarcar, não  entra  em  

fila.  Há  sempre  um  policial  a  aguardá-lo.  Na 

quadra  da  uma  escola  de  samba  do  Grupo  

Especial,  já  foi chamado de patrono.  

 

[...]  

 

Os negócios de Minoru se estendem também a 

jogos de azar. Há oito anos, uma de suas 

empresas remeteu 144 máquinas caça-níqueis do 

Brasil para Angola, por encomenda de outra 

empresa então de sua propriedade em Luanda, a 

África Trevo, uma  das  três  autorizadas  pelo  

governo  local  a  explorar oficialmente os jogos 

de azar naquele país. Ele foi responsável também 

pelo lançamento da loteria "Raspadinha da sorte" 

em Angola.  

 

[...]  

 

Para  um  país  com  37%  da  população  abaixo  

da  linha  da pobreza, que figura entre os piores 

do planeta em índice de desenvolvimento  

humano,  Minoru  é  um  fenômeno. 

Oficialmente, suas empresas lucraram no ano 
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passado US$ 90 milhões.”  

(http://oglobo.globo.com/brasil/valdomiro- 

minoru-brasileiro-sinonimo-de-poder-em-angola- 

3471425#ixzz3YjITk1e5)  

  

  

NEGÓCIOS DE VALDOMIRO MINORU 

MISTURAM O PÚBLICO E O PRIVADO  

  

“Nos negócios de Minoru, não há limites entre o 

público e o privado. Como pessoa física, é sócio 

de Pedro Sebastião Teta, vice-ministro  da  

Ciência  e  Tecnologia,  na  Júpiter;  do brigadeiro 

Leopoldino Fragoso, o Dino, na Supermar; da 

irmã da primeira-dama, Artemísia Cristina 

Cristóvão de Lemos, no Bob's;  novamente  de  

Leopoldino  Fragoso,  na  Tilápia Psicultura; de 

Pitra Neto, ministro do Trabalho e Segurança 

Social, na 2000 Empreendimentos; do chefe da 

Casa Militar da Presidência e diretor do Gabinete 

de Reconstrução Nacional, general  Manuel  

Hélder  Vieira  Dias,  o  Kopelipa,  na 

Medicamentos e Cosméticos do Prenda; e ainda, 

como pessoa jurídica (pela Midras), do ex-

ministro das Finanças José Pedro de Morais, na 

Gesa Health. Minoru é também o terceiro maior 

acionista do BNI, banco que tem na composição 

societária novamente o ex-ministro José Pedro de 

Morais, o ex-chefe de Estado Maior e general do 

Exército  João  de  Matos  e  o  presidente  da  

Assembleia Nacional, Paulo Kassoma, 

representado pela filha, Kanda.  

 

[...] 

 

Em Angola, Minoru já  foi  acusado  de  fazer 

negócios com o Ministério da Saúde, a Casa 

Militar, o Ministério das Finanças e vários 

governos provinciais, supostamente transferindo 

os recursos  para  empresas  suas  situadas  em  

paraísos  fiscais, como Ilha da Madeira, Ilhas 

Cayman, Suíça e Miami. Mas as investigações  

ordenadas  pelas  autoridades  locais  nada 

constataram até hoje. O  escândalo  mais  recente,  
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divulgado  pelos  meios  de comunicação  

independentes,  atingiu  a  Midras,  unidade  do 

grupo  VMD  (a  holding  de  Minoru)  para  a  

área  de medicamentos.  Para  disfarçar  a  grande  

concentração  de recursos e de contratos nas mãos 

de uma única empresa (a Midras), Minoru teria 

criado mais  de  uma  dezena  de  filiais para 

receber os recursos federais, sustentou a 

denúncia.  

[...] 

 

A  última  manobra  de  Minoru  teria  sido  a  

aquisição  da empresa DGM, que cuida do 

desenvolvimento de sistemas de pagamento  de  

benefícios  para  o  Instituto  Nacional  da 

Segurança  Social.  A  DGM  teria  sido  

comprada  pela  Angola Prev em junho. Suspeita-

se que o governo esteja preparando a compra da 

DGM por US$ 500 milhões, muitas vezes mais 

do que  o  seu  real  valor:  a  avaliação  feita  por  

uma  empresa brasileira  foi  desqualificada  por  

uma  instituição  financeira internacional.” 

 

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, 

estabelece como direito individual fundamental a inviolabilidade da intimidade, 

da vida privada, da honra e da imagem do indivíduo, bem como garante a 

liberdade de manifestação do pensamento no inciso IV do seu mesmo artigo. 

 

Nesse sentido, foi editada a Lei n.º 12.965/14, conhecida como 

Marco Civil da Internet, cujo escopo é prestigiar a liberdade de expressão, 

comunicação, manifestação de pensamento no uso população da rede mundial 

de computadores, sem excluir outros princípios previstos no ordenamento 

jurídico pátrio ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte, quando relacionados à matéria. 

 

Nesse diapasão, tem-se que o direito à liberdade de expressão 

não pode ser tido com absoluto, sendo certo que não se pode admitir que sejam 

veiculadas informações capazes de macular a honra e imagem do indivíduo. 
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Frise-se que não se configura a censura à liberdade, uma vez 

que, embora a Constituição Federal proclame o direito de liberdade de expressão 

e de manifestação do pensamento, faz uma ressalva quanto à extensão de tais 

direitos, ao afirmar, em seu § 3.º do artigo 222,  que “os meios de comunicação 

social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do 

serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 221”, dentre os quais 

se inclui o “respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família” 

 

Desse modo, extrai-se, daí, que, o direito à liberdade de 

expressão, em confronto com o princípio da dignidade da pessoa humana, 

insculpido no artigo 1.º, inciso III, da Constituição Federal, deve ceder frente a 

este.  

 

Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, 

Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial                          

n.º 1.284.096, da lavra do Ministro Sidnei Benetti, cuja ementa ora se 

transcreve: 

 
Na linha dos precedentes desta Corte, o provedor 

de conteúdo de internet não responde 

objetivamente pelo conteúdo inserido pelo 

usuário em sítio eletrônico, por não se tratar de 

risco inerente à sua atividade. Está obrigado, no 

entanto, a retirar imediatamente o conteúdo 

moralmente ofensivo, sob pena de responder 

solidariamente com o autor direto do dano”. 

 

Outra questão abordada nesta demanda versa sobre o “direito 

ao esquecimento”, que pode ser traduzido como a prerrogativa que o indivíduo 

possui de não permitir a exposição de um fato pretérito ao público em geral, 

causando-lhe sofrimento ou transtornos, haja vista que a internet tem o poder de 

eternizar as notícias e informações sobre determinada pessoa. 

 

No caso dos autos, como já dito, as notícias que dizem respeito 

à vida profissional do autor foram veiculadas há mais de 05 (cinco) anos, o que, 

sem sombra de dúvida, prolonga a violação aos direitos de imagem e honra do 

demandante.  
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Do que se antecede, o acolhimento do pedido inicial é medida 

que se impõe.  

 

Pelo exposto, dá-se provimento ao presente recurso, para 

julgar procedente o pedido inicial e determinar que a ré remova do seu provedor 

de busca os endereços eletrônicos indicados na exordial, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), 

invertendo-se os ônus sucumbenciais.  

 

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2018. 

 

GEÓRGIA  DE  CARVALHO  LIMA 

DESEMBARGADORA  RELATORA 
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