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RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL. 

VEICULAÇÃO DE VÍDEO DO AUTOR EM PÁGINA DA 

INTERNET, EM SÍTIO ELETRÔNICO DO YOUTUBE, DE 

DOMÍNIO DA EMPRESA GOOGLE BRASIL, RELATIVO À 

REPORTAGEM TRANSMITIDA PELA REDE RECORD. 

SENTENCA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO 

SOMENTE PARA CONFIRMAR OS EFEITOS DA TUTELA 

ANTECIPATÓRIA. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES: 

A RÉ EM BUSCA DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, 

AO PASSO QUE O AUTOR OBJETIVA A PROCEDÊNCIA 

DO RECURSO NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO 

DE QUE A GOOGLE, ENQUANTO PROVEDORA DE 

PESQUISA, NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA POR 

CONTEÚDO DE RESULTADO DAS BUSCAS 

REALIZADAS POR USUÁRIOS. NO CASO, AS 

INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO VERÍDICAS E NÃO 

CONTEM CONTEÚDO DIFAMATÓRIO. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. INVOCAÇÃO DO “ DIREITO AO 

ESQUECIMENTO” QUE NÃO PODE SER APLICADO À 

HIPÓTESE EM JULGAMENTO. PREVALÊNCIA DO 

DIREITO À INFORMAÇÃO, CONSUBSTANCIADO NA 
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GARANTIA DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO, 

ASSEGURADO PELO ARTIGO 220 §1, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. RECURSO 

AUTORAL QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DA 

PARTE RÉ QUE SE DÁ PROVIMENTO 

 

Vistos, relatos e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº 

0084167-28.2013.8.19.0021, em que são apelantes GOOGLE BRASIL 

INTERNET LTDA. e BOLIVAR GUERRERO SILVA.  

 

ACORDAM os Desembargadores, que compõem a Vigésima Terceira 

Câmara Cível do Consumidor, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do 

autor e DAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto do 

Relator. 

RELATÓRIO 

 

Trata-se ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, 

proposta por BOLIVAR GUERRERO SILVA contra GOOGLE BRASIL.  

 

Na forma Regimental do art. 92, parágrafo 4º, do RITJERJ, adoto o 

relatório constante da sentença (indexador 000158), que passo a transcrever:  

 

“Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de liminar 

c/c indenização por danos morais, movida pelo rito sumário, 

por BOLIVAR GUERRERO SILVA em face GOOGLE BRASIL. 

Afirma o autor, em síntese, que foi noticiado em 13-12- 2010 

operação policial "Beleza Pura", fazendo menção a diversos 

membros de suposta quadrilha, porém, mostrando somente 
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imagem do autor sendo preso e sua clínica. Reclama que 

solicitou ao réu que procedesse à exclusão de seu nome na 

busca, pois afirma que não foi condenado. Pede, ao final, tutela 

antecipada para suspensão do vídeo e danos morais. Com a 

inicial de fls. 02-12, foram juntados documentos de fls. 13-36.  

Decisão a fls. 39, que deferiu a antecipação de tutela e alterou 

o rito para o ordinário.  

Petição a fls. 74-96, que informa a interposição de agravo de 

instrumento.  

Contestação a fls. 98-117. Preliminar de carência da ação 

quanto aos danos morais. No mérito, pelo direito constitucional 

de informação e liberdade de expressão e manifestação.  

Réplica a fls. 138-148.  

Petição do réu a fls. 149-150, quando requer o julgamento 

antecipado da lide.  

Deferida a fls. 153 a produção de prova documental 

superveniente requerida pelo autor.  

Petição do autor a fls. 154, quando informa que não possui 

outras provas a produzir. É o relatório. (...)” 

 

O dispositivo da sentença restou redigido nos seguintes termos: 

 

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS 

PEDIDOS, apenas para confirmar a tutela antecipada, 

anteriormente concedida. Diante da sucumbência recíproca, as 

despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 

10% do valor da causa, deverão ser rateados, arcando cada 

parte com 50%, observado, quanto ao autor, o disposto no 

artigo 98 § 3º. do NCPC”. 
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Embargos de declaração, no indexador n. 000163, rejeitados no e-doc 

000355; 

Apelação do Réu, no indexador n. 000164, em que sustenta em síntese: 

i) a prevalência do direito à informação, liberdade de expressão e de 

imprensa frente aos direitos da personalidade do Autor, tendo em vista a 

veracidade dos fatos retratados e a licitude do material impugnado, que 

foram devidamente investigados pela autoridade policial com atribuição. 

Aduz ainda que o conteúdo informativo serve de alerta à população; ii) a 

inaplicabilidade do direito ao esquecimento na hipótese sub-judice, uma vez 

que a informação veiculada apresenta conteúdo de relevância social e lídimo 

interesse público. Cuida-se, na realidade, de fato histórico que transcende o 

tempo da denúncia e da suposta prática delituosa, evidenciado interesse de 

toda a sociedade. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais ou, 

subsidiariamente, pela adequação da decisão judicial aos termos do artigo 19 

da Lei nº 12965/14.  

Apelação do autor, no indexador n. 000357, em que busca a reforma 

da decisão para que seja acolhido o pedido de indenização por dano moral.  

 

É o breve relatório. 

VOTO 

 

Os recursos devem ser conhecidos, posto que preenchidos os 

requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. 

O caso em questão cuida de relação de consumo, incidindo, portanto, 

as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem 

pública e interesse social. Assim, qualquer cláusula contratual deve ser 

interpretada, a princípio, de forma favorável ao consumidor, considerando-

se abusivas, aquelas que limitem ou restrinjam seus direitos. 

A demanda ajuizada por BOLIVAR GUERRERO SILVA contra 

GOOGLE BRASIL, segundo a narrativa autoral, dá conta de que, no dia 

13/12/2010, foi noticiado pela Rede Record, a realização de uma operação 
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policial, intitulada de “Beleza Pura”, em que se investigava a 

comercialização, por médicos, de produtos estéticos com data de validade 

vencida, fazendo menção a diversos membros de suposta quadrilha, porém 

divulgando apenas a imagem do autor sendo preso e de sua empresa. A 

aludida reportagem ficou hospedada no site da provedora Ré. 

Afirma a parte autora ter solicitado à empresa ré a exclusão de seu 

nome da rede de buscas da internet, posto que não ostentava a condição de 

condenado. Contudo, a ré, quedou-se inerte. 

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral para, tão 

somente, confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela nos seguintes 

termos: 

 

“ Com o objetivo de preservar a pauta de audiências 

e considerando que não acarretará nenhum prejuízo 

às partes, converto o rito para o ordinário, a fim de 

atender aos princípios da celeridade e efetividade 

processual. Anote-se em DRA e onde mais couber a 

conversão. 

Presentes os requisitos autorizadores, previstos no 

artigo 273 do CPC, em especial, o risco de dano de 

difícil reparação, defiro a antecipação dos efeitos da 

tutela para determinar que a ré, Google Brasil 

Internet Ltda, suspenda a exibição de qualquer 

vídeo que faça referência à reportagem exibida pela 

Rede Record, que divulgue ou faça menção ao nome 

ou à imagem do autor, assim como qualquer vídeo 

que ofenda sua honra ou imagem, no prazo de 48 

horas, sob pena de mulata diária, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). Caso seja postado novo vídeo 

e o autor requeira a sua suspensão, a ré terá o prazo, 

também de 48 horas, a partir do requerimento do 
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autor, para suspender a exibição, sob pena de 

aplicação das mesmas sanções. Cite-se e intime-se. ” 

(grifei) 

 

Posta assim toda a matéria a ser rediscutida e julgada pelo órgão 

fracionário competente em segunda instância, passo a análise de cada uma 

das irresignações manifestadas pelas partes. De início, a da Parte autora, que 

pretende a reforma da sentença para ver julgado procedente o pedido de 

indenização por dano moral. 

O autor sustenta seu pedido de indenização por danos 

extrapatrimoniais nos seguintes pontos: i) A rede Record, em diversos 

programas de sua grade de programação, fez veicular operação policial que 

investigava médicos suspeitos de comercializar produtos estéticos com data 

de validade vencida, destacando diversos membros de uma suposta 

quadrilha, porém mostrando unicamente a imagem do autor e de sua clínica; 

ii) o Autor, que sequer foi condenado pela suposta prática criminosa, foi alvo 

de exposição vexatória, através de vídeo publicado na internet, no sítio 

YouTube, de domínio da ora Ré, que disponibiliza a pesquisa a terceiros; iii) 

que fez pedido à Ré para exclusão da reportagem difamatória, porem a 

mesma quedou-se inerte, adotando uma postura no mínimo negligente; iv) o 

Autor é um cirurgião plástico renomado na localidade onde exerce sua 

atividade laborativa e, consequentemente, a divulgação de reportagem 

difamatória põe em dúvida sua conduta ética, evidenciando os prejuízos 

morais a que foi submetido. 

A intricada questão jurídica trazida à colação pelas partes põe frente à 

frente, em aparente colisão, direitos fundamentais. De um lado, a liberdade 

de imprensa e o acesso à informação, e de outro, o direito à honra e à imagem. 

Os estreitos limites do presente trabalho não permitem uma análise 

detalhada dos respectivos direitos insculpidos no texto constitucional. 

Contudo, convém destacar, que não há que se falar em ilicitude apta a ensejar 

a reparação por dano moral, tendo em vista que a matéria jornalística 

divulgada se limitou a narrar a notícia de que o Autor foi preso e investigado 
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por suposto envolvimento em prática delituosa, veiculada na reportagem. 

Assim, estando ausente da matéria jornalística o intuito de deturpar a 

realidade e, consequentemente, o animus de ofender a honra da pessoa 

citada, penso que a dignidade humana não foi maculada a ponto de justificar 

o pedido indenizatório. 

Destaque-se que a matéria veiculada, além de possuir cunho 

meramente informativo, apenas reproduziu informações fornecidas pelas 

instituições estatais, não caracterizando, portanto, abuso do dever de 

informar. 

Aliás, a garantia da liberdade de informação foi uma preocupação do 

constituinte, como uma reação eloquente à prática histórica de censura 

política, ideológica e artística no país. Não por outra razão, a Constituição 

consagra o direito à informação, como um dos princípios basilares do Estado 

Democrático de Direito, que garante a plena liberdade de informar, 

independentemente de censura ou licença.  

Senão vejamos, o que dispõe o art. 220 da Magna Carta: 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a 

expressão e a informação, sob qualquer forma, processo 

ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição. 

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir 

embaraço à plena liberdade de informação jornalística em 

qualquer veículo de comunicação social, observado o 

disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, 

ideológica e artística. GRIFEI. 

 

É curial que a liberdade de expressão, em que pese fundada em bases 

democráticas, não assume caráter absoluto, na medida em que encontra 

limites em outros direitos fundamentais, tais como a intimidade, a honra e a 
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imagem. Noutras palavras, a Constituição tem a preocupação em manter o 

equilíbrio entre os valores que adota, buscando harmonizar, por exemplo, a 

liberdade de informação com a dignidade da pessoa humana, prevendo a 

possibilidade de indenização por dano material e moral decorrente da 

violação desses direitos, além de assegurar o direito de resposta proporcional 

ao agravo sofrido (art. 5º, V e X).  

Nas demandas que envolvem uma colisão de direitos fundamentais, a 

doutrina leciona que deve o julgador examinar as especificidades da situação 

concreta, com vistas a aferir qual prerrogativa constitucional deve 

preponderar casuisticamente.  

Nesse sentido, lecionam Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald: 

 

“Em casos tais (colisão do direito da personalidade e liberdade 

de imprensa), é certa e incontroversa a inexistência de qualquer 

hierarquia, merecendo ambas as figuras, uma proteção 

constitucional, como direito fundamental. Impõe-se, então, o 

uso da técnica da ponderação de interesses, buscando 

averiguar no caso concreto, qual o interesse que sobrepuja, na 

proteção da dignidade humana. Impõe-se investigar qual 

direito que possui maior amplitude casuisticamente”.  

   

Com efeito, em reforço ao argumento acima exposto, não há que se 

falar em violação ao direito à honra ou à imagem no caso em exame, uma 

vez que a informação divulgada não se destinou a ofender a honra ou a 

imagem do Autor, mas tão somente objetivou relatar os fatos ocorridos, sem 

deturpar a realidade ou induzir os telespectadores em erro, não se revestindo, 

portanto, a conduta da Ré, em qualquer abuso do direito de informação capaz 

de legitimar a indenização vindicada. 

Com efeito, o provedor Google é ferramenta de busca/pesquisa que 

agrega informações disponibilizadas em sites divulgados na internet e indica 

os links, locais, em que o conteúdo noticiado está hospedado. Tais 
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informações são solicitadas pelo usuário que propõe o critério de pesquisa 

(palavras chaves) que julgar necessário para obter o conteúdo informativo 

almejado. 

Importante passar em relevo, que a ré, na qualidade de provedora de 

hospedagem de vídeos/notícias, não produziu a reportagem, mas tão somente 

hospedou-a em seu site do youtube.  

Portanto, se a reportagem, como dito, não teve conteúdo difamatório, 

o que dizer de um site que apenas disponibiliza o serviço de busca solicitado 

pelo usuário. 

A jurisprudência, por sua vez, parece caminhar no sentido de afastar a 

responsabilidade dos provedores nas hipóteses semelhantes às acima 

narradas, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade 

de se manifestar a respeito do tema. Confira-se: 

 

CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. PROVEDOR DE 

HOSPEDAGEM DE BLOGS. VERIFICAÇÃO 

PRÉVIA E DE OFÍCIO DO CONTEÚDO POSTADO 

POR USUÁRIOS. DESNECESSIDADE. MENSAGEM 

DE CONTEÚDO OFENSIVO. DANO MORAL. RISCO 

NÃO INERENTE AO NEGÓCIO. CIÊNCIA DA 

EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ILÍCITO OU 

OFENSIVO. RETIRADA DO AR EM 24 HORAS. 

DEVER, DESDE QUE INFORMADO O URL PELO 

OFENDIDO. DISPOSITIVOS LEGAIS 

ANALISADOS:  ARTS. 5º, IV, VII E IX, E 220 DA 

CF/88; 6º, III, 14 e 17 DO CDC; E 927, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CC/02. 1. Ação ajuizada em 10.08.2009. 

Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 

11.09.2013. 2. Recurso especial em que se discute os 

limites da responsabilidade dos provedores de 

hospedagem de blogs pelo conteúdo das informações 





 
  ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PODER JUDICIÁRIO 

postadas por cada usuário. 3. A exploração comercial da 

Internet sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei 

nº 8.078/90. Precedentes. 4. O provedor de hospedagem 

de blogs é uma espécie do gênero provedor de conteúdo, 

pois se limitam a abrigar e oferecer ferramentas para 

edição de blogs criados e mantidos por terceiros, sem 

exercer nenhum controle editorial sobre as mensagens 

postadas pelos usuários. 5. A verificação de ofício do 

conteúdo das mensagens postadas por cada usuário não 

constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos 

provedores de hospedagem de blogs, de modo que não se 

pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o 

site que não exerce esse controle. 6. O dano moral 

decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo 

inseridas no site pelo usuário não constitui risco inerente 

à atividade dos provedores de hospedagem de blogs, de 

modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva 

prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02. 7. Não se 

pode exigir do provedor de hospedagem de blogs a 

fiscalização antecipada de cada nova mensagem postada, 

não apenas pela impossibilidade técnica e prática de 

assim proceder, mas sobretudo pelo risco de tolhimento 

da liberdade de pensamento. Não se pode, sob o pretexto 

de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo 

na web, reprimir o direito da coletividade à informação. 

Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de 

violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender 

para a garantia da liberdade de criação, expressão e 

informação, assegurada pelo art. 220 da CF/88, sobretudo 

considerando que a Internet representa, hoje, importante 

veículo de comunicação social de massa. 8. Ao ser 

comunicado de que determinada mensagem postada em 

blog por ele hospedado possui conteúdo potencialmente 
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ilícito ou ofensivo, deve o provedor removê-lo 

preventivamente no prazo de 24 horas, até que tenha 

tempo hábil para apreciar a veracidade das alegações do 

denunciante, de modo a que, confirmando as, exclua 

definitivamente o vídeo ou, tendo-as por infundadas, 

restabeleça o seu livre acesso, sob pena de responder 

solidariamente com o autor direto do dano em virtude da 

omissão praticada. 9. O cumprimento do dever de 

remoção preventiva de mensagens consideradas ilegais 

e/ou ofensivas fica condicionado à indicação, pelo 

denunciante, do URL da página em que estiver inserido o 

respectivo post. 10. Ao oferecer um serviço por meio do 

qual se possibilita que os usuários divulguem livremente 

suas opiniões, deve o provedor de hospedagem de blogs 

ter o cuidado de propiciar meios para que se possa 

identificar cada um desses usuários, coibindo o 

anonimato e atribuindo a cada imagem uma autoria certa 

e determinada. Sob a ótica da diligência média que se 

espera do provedor, do dever de informação e do 

princípio da transparência, deve este adotar as 

providências que, conforme as circunstâncias específicas 

de cada caso, estiverem ao seu alcance para a 

individualização dos usuários do site, sob pena de 

responsabilização subjetiva por culpa in omittendo. 11. 

Recurso especial parcialmente provido. REsp 

1406448/RJ Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 

21/10/2013.  

 

Colhe-se, ainda, da decisão acima, que não se trata de conferir ampla 

liberdade ao direito de informação, mas sim de uma ponderação de 

princípios quando da ocorrência de violação aos direitos da personalidade. 
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Nesse caso, o provedor deve previamente ser notificado de alguma 

ilegalidade para que o remova, o que de fato não ocorreu. 

Nesse diapasão, conclui-se que os provedores de hospedagem e 

conteúdo da internet funcionam como meros “hospedeiros” de informações 

produzidas pelos usuários, razão porque, respondem apenas subjetivamente 

pelos abusos cometidos em nome da liberdade de expressão, o que não restou 

configurado na hipótese ante à veracidade do conteúdo divulgado. 

Ultrapassada essa questão, no tocante à retirada do vídeo, determinada 

em sede de antecipação de tutela, ouso discordar dos argumentos tracejados 

pela ilustre magistrada de primeira instância, merecendo, pois, reforma a d. 

sentença. 

Segundo a decisão atacada, com o passar do tempo, fatos antigos vão 

perdendo o interesse da sociedade, e a sua divulgação fere mais a privacidade 

do indivíduo do que ao interesse público. Nesta toada, invocando o direito 

ao esquecimento, que modernamente veio à tona em decisões de tribunais 

internacionais, é que a magistrada “a quo” buscou supedâneo para corrigir a 

desproporção entre o tempo e os direitos individuais. 

Com efeito, o polêmico tema do Direito ao Esquecimento teve origem 

no Brasil a partir de decisões proferidas pela 4ª Turma do STJ, nos 

julgamentos do Recursos Especiais nº 1.334.097 (“caso Chacina da 

Candelária”) e nº 1335153 (“caso Aída Curi”) ambos de relatoria do ilustre 

Ministro Luis Felipe Salomão. 

Em ambos os casos, uma notória rede de televisão nacional foi 

condenada a pagar indenização, a título de danos morais, a pessoa 

denunciada e absolvida pelo Tribunal do Júri e aos familiares da vítima (Aída 

Cury), respectivamente, por veiculação de programa que procurou reavivar 

a história dos dois delitos que tiveram ampla repercussão nacional. Na 

ocasião, o STJ, embora reconhecendo a importância histórica dos episódios, 

bem como o conteúdo fidedigno das reportagens, houve por bem dar maior 

prevalência aos direitos da personalidade sobre as liberdades comunicativas, 

pontuando que a passagem do tempo teria tornado ilícita a veiculação da 

matéria sobre os delitos de outrora. Destarte, o d. relator, invocando 
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precedente de uma Corte espanhola, mencionou o “Direito ao 

Esquecimento” como um direito de não ser lembrado contra sua vontade, 

especificamente no que diz respeito a fatos desabonadores. 

A matéria desafiou inúmeros recursos e ampla discussão na doutrina 

nacional, terminado por hospedar-se no seio da Suprema Corte.  O eminente 

relator, Ministro Dias Toffoli, reconheceu a repercussão geral do tema no 

Recurso Extraordinário e determinou a realização de uma audiência pública, 

realizada no ano passado. 

O que se pode extrair de tudo que foi até então abordado a respeito do 

tema são três posições que restaram bem caracterizadas: 

 a) Não existe um direito ao esquecimento. Tem por base a ausência 

de previsão legislativa no Brasil, não podendo, pois, ser extraído de qualquer 

direito fundamental, nem mesmo do direito à privacidade e à intimidade. 

Cuida-se de um direito contrário a história de uma sociedade e a memória de 

um povo. Daí que, a liberdade de informação deve prevalecer sempre, nos 

moldes do que acontece nos Estado Unidos da América. São invocados 

precedentes da Suprema Corte Americana (New York Times Co. vs Sullivan 

entre outros) e do STF (caso das biografias não-autorizadas – ADI 4.815);   

b) O direito ao esquecimento não apenas existe, como deve sempre 

preponderar como reflexo do direito da pessoa humana à reserva, à 

intimidade e à privacidade, tudo ancorado na dignidade da pessoa humana 

como vetor fundamental do sistema de valores da Lei Maior. O argumento 

principal dos que defendem essa tese é o da aplicação de penas perpétuas, 

por via oblíqua, através das mídias e da internet. Os precedentes citados são 

os que acima foram mencionados; e 

c) A posição intermediária traduz-se na aplicação do método da 

ponderação de direitos fundamentais, haja vista que reconhece ambos os 

direitos e que os mesmos têm previsão constitucional e não podem ser 

hierarquizados. Logo, o que precisa ser verificado no caso concreto é qual o 

menor sacrifício possível para cada um dos interesses em colisão. 

A despeito da posição que se adote, penso que, no caso, não cabe a 

invocação do direito ao esquecimento. É que, além de as informações 
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divulgadas expressarem a verdade dos fatos, o autor foi denunciado pela 

prática criminosa e o processo ainda está em andamento. Logo, não há como 

sustentar o aludido direito. Importante ainda sublinhar que as informações 

prestadas pela ré não podem ser atinadas como ilícitas na medida em que o 

processo em andamento não está acobertado pelo sigilo das informações. 

Em verdade, a divulgação dos fatos ocorridos no passado, com o único 

objetivo de noticiar aos telespectadores a respeito uma operação policial, 

envolvia, sem dúvida, interesse público, não havendo lugar para se cogitar 

de responsabilidade civil na hipótese.  

Ademais, o possível sofrimento que essa divulgação possa causar às 

pessoas envolvidas, não é suficiente para ensejar o dever de reparação, posto 

que não se trata de dano injusto, e sim consequência do exercício regular do 

direito de informação. Sublinhe-se que os conteúdos que o Autor, ora 

Apelante, pretende ocultar não são disponibilizados pelo buscador da ré, que 

apenas promove, como já dito, uma indexação de conteúdo dos sites 

existentes na internet e que revela o que está disponível, dependendo dos 

critérios de buscas (palavras-chaves) escolhidos pelo usuário. Logo, a 

medida pleiteada pelo Autor, não impede o acesso à informação diretamente 

da fonte, não evitando a ocorrência de eventuais danos à imagem e à honra, 

que no caso dos autos, não restaram evidenciados.  

Neste contexto, penso que a retirada do vídeo na forma determinada 

na decisão atacada representa verdadeira censura ao conteúdo informativo. 

No dizer do ilustre Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo 

Binenbojm “Censura no retrovisor”1. 

Nas lúcidas palavras de Daniel Sarmento, “críticas lançadas nestas 

manifestações, ainda que duras e contundentes, não dão azo à 

responsabilidade civil, uma vez que criticar, como já salientado, é faculdade 

inerente ao exercício das liberdades comunicativas. Tampouco erros fáticos 

devem ensejar a responsabilização, desde que não tenha havido má-fé, nem 

falta de diligência na apuração do ocorrido. É que também em relação às 

informações sobre fatos passados subsiste uma exigência de veracidade, 

                                                 
1 https://www.jota.info/artigos/direito-ao-esquecimento-censura-retrovisor-16102014 
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mas esta deve sempre ser compreendida sob o ângulo subjetivo – como 

exigência de lealdade e de diligência de quem informa – e não sob o enfoque 

objetivo. O contrário, seria chancelar um regime de responsabilidade civil 

inibidor do exercício das liberdades comunicativas, em contrariedade aos 

valores constitucionais”2.  

A conta de tais fundamentos, voto no sentido de DAR 

PROVIMENTO ao recurso do réu, para revogar a tutela antecipada que 

determinou a suspensão da exibição de qualquer vídeo que faça referência à 

reportagem exibida pela Rede Record, que divulgue ou faça menção ao nome 

ou à imagem do autor, assim como qualquer vídeo que ofenda sua honra ou 

imagem, julgando improcedentes os pedidos autorais e NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso do autor.  

Condeno a parte Autora ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, fixados estes em 15% sobre o valor da causa.  

 

Rio de Janeiro, na data da assinatura digital. 

DESEMBARGADOR MARCOS ANDRÉ CHUT 

Relator 

                                                 
2 SARMENTO, DANIEL. Parecer: Liberdades Comunicativas e Direito ao Esquecimento na ordem 

constitucional brasileira. Disponível em: http://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/2/art20150213-

09.pdf. Acesso em 18/12/2017. 
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