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Apelante: Maieve Corralo Grando 
Apelado: Google Brasil Internet Ltda. 
Relatora: Des. Maria Luiza de Freitas Carvalho 
 

ACÓRDÃO 
 

Apelação. Consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c 
indenizatória objetivando a autora a exclusão do link 
especificado na inicial, referente a resultado de pesquisa 
no serviço de busca do réu, que indica ser parte em 
processo judicial em que se discute erro médico, além de 
indenização por danos morais. Alegação de que, ao ser 
efetuada pesquisa de seu nome no provedor de busca, 
ora réu, consta resultado de processo judicial, em que é 
parte ré, indicando se tratar de erro médico, situação que 
lhe causa exposição e problemas no âmbito do trabalho e 
na vida pessoal, eis que atua como cirurgiã-médica. 
Aparente colisão entre a liberdade de informação e o 
direito ao esquecimento. A possibilidade de o sujeito 
conhecer, controlar, direcionar ou mesmo interromper o 
fluxo de informações que lhe dizem respeito se 
circunscreve aos limites da legitimidade próprios da 
informação constitucionalmente tutelada, vale dizer, a 
que se baseia em fontes legítimas e sem intuito abusivo 
ou doloso. Veracidade da informação, a relevância 
pública e a forma adequada de transmissão, em regra, 
não autorizam a tutela preventiva do art. 20 e 21 do 
Código Civil. Incontroverso que a autora é parte em 
processo judicial em que se discute erro médico, o qual 
ainda se encontra em curso, de modo que não merecem 
prosperar as razões recursais, uma vez que admite a 
veracidade da informação constante na internet. Direito 
constitucional ao acesso da sociedade à informação 
verídica que deve ser garantido. Manutenção da 
sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida. 
RECURSO DESPROVIDO 
  
 

Vistos, relatados e discutidos, nestes autos da apelação cível nº 0007298-
37.2016.8.19.0209, em que figura como apelante Maieve Corralo Grando. 

 
ACORDAM os Desembargadores da VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por 
UNANIMIDADE, em desprover o recurso, nos termos do voto da relatora. 
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Na forma do permissivo regimental, adoto o relatório da sentença, assim 
redigido: 

 
“Trata-se de ação proposta por Meieve Corralo Grando em face 
de Google Brasil Internet Ltda.. Em sua inicial (fls. 03/11 e 
55/56), a autora alega, em síntese, que descobriu que 
informação sobre a autora tinha sido lançada no Google; que a 
informação é lesiva à profissão, à honra e à imagem da autora. 
Assim, requer indenização por dano moral e condenação da ré 
a retirar a informação indicada na inicial do seu site de buscas. 
Decisão de declínio de competência às fls. 25. Em sua 
contestação (fls. 71/82), o réu alega preliminar de falta de 
interesse de agir e, no mérito sustenta, em síntese, que não há 
irregularidade da ré, que apenas disponibiliza a informação; 
que deve ser resguardado o direito de informação; que a ré não 
controla a informação veiculada na internet; que devem ser 
indicadas as URLs específicas para permitir a identificação do 
causador do alegado dano. Manifestações das partes às fls. 
102, 105, 119/121, 151, 155/167. É o relatório. ”. 

 
A sentença de fls. 184/189 resolveu o mérito, na forma do artigo 487, I, do 

CPC, com o seguinte dispositivo: “Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos. 
Condeno a parte autora em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, nos 
termos do artigo 85, § 2º do CPC, observada a gratuidade de justiça. Certificado o 
trânsito em julgado, decorrido o prazo de cinco dias, sem manifestação das partes, dê-
se baixa e remetam-se os autos ao Setor de Arquivamento do 1º NUR. PRI. ”. 

 
Apela a autora às fls. 204/210 alegando, em resumo, que, por ser cirurgiã 

plástica, a anotação de suposta condenação judicial tem o condão de manchar seu 
nome frente a novos pacientes, sendo certo que o homem médio, não formado em 
Direito, não compreende o princípio da presunção de inocência. Afirma que não 
objetiva que a informação deixe de ser prestada, mas tão somente que não o seja com 
grande destaque, como acontece ao ser feita pesquisa simples de seu nome, cujo 
resultado é link que faz referência a “erro médico”, notadamente porque o processo 
ainda está em curso. Aduz, ainda, ter sofrido danos de ordem moral, razão por que 
requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os 
pedidos iniciais.  

 
Contrarrazões às fls. 216/244. 
 
Recurso tempestivo e preparado (certidão fl. 211). 
 
É O RELATÓRIO. 
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Cuida-se de ação proposta em face de Google Brasil Internet Ltda. na qual a 
autora objetiva a exclusão do link especificado na inicial, referente a resultado de 
pesquisa no serviço de busca do réu, que indica ser parte em processo judicial em que 
se discute erro médico, e indenização por danos morais. 

 
Alega a autora que, ao ser efetuada pesquisa de seu nome no provedor de 

busca ora apelado, este apresenta resultado de processo judicial, em que é parte ré, e 
indicação de que se trata de erro médico, situação que lhe causa exposição e 
problemas no âmbito do trabalho e na vida pessoal, eis que atua como cirurgiã-médica. 

 
É cediço que, tanto a liberdade de informação, quanto a tutela aos direitos 

da personalidade encontram-se constitucionalmente inseridas no rol das garantias 
fundamentais estabelecidas no art. 5º, incisos IV, IX, X e XIV da Constituição da 
República: 

 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato; 
 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de censura 
ou licença; 
 
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; 
 
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional; 
 

De igual sorte, o art. 220 da Constituição reitera a proteção ao direito à 
informação e à liberdade de expressão e pensamento, ostensivamente: 

 
 

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 
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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. 
 
§ 3º - Compete à lei federal: 
 
I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao 
Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas 
etárias a que não se recomendem, locais e horários em que 
sua apresentação se mostre inadequada; 
 
II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à 
família a possibilidade de se defenderem de programas ou 
programações de rádio e televisão que contrariem o disposto 
no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas 
e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio 
ambiente. 
 
§ 4º - A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, 
agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a 
restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo 
anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência 
sobre os malefícios decorrentes de seu uso. 
 
§ 5º - Os meios de comunicação social não podem, direta ou 
indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. 
 
§ 6º - A publicação de veículo impresso de comunicação 
independe de licença de autoridade. 

 
 
Nesse contexto, depreende-se que a possibilidade de o sujeito conhecer, 

controlar, direcionar ou mesmo interromper o fluxo de informações que lhe dizem 
respeito se circunscreve aos limites da legitimidade próprios da informação 
constitucionalmente tutelada, vale dizer, a que se baseia em fontes legítimas e sem 
intuito abusivo ou doloso.  

 
Em função disso, tem-se que a veracidade da informação, a relevância 

pública e a forma adequada de transmissão, em regra, não autorizam a tutela 
preventiva do art. 20 e 21 do Código Civil. 
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Ademais, a doutrina de Marcelo Novelino1 aponta os critérios que devem 
pautar a ponderação em casos dessa natureza: 

 
 “São comuns os conflitos envolvendo a liberdade de 
informação jornalística e o direito à privacidade. Nessas 
hipóteses, assim como ocorre em todos os casos de 
colisões de princípios, é necessário analisar as 
circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas à luz de alguns 
critérios objetivos que devem pautar a ponderação, tais 
como: i) a veracidade da informação; ii), o contexto 
jornalístico no qual foi divulgada; iii) e o interesse público (e 
não apenas “do público”) no acesso aos fatos divulgados”. 

 
No mesmo sentido, há precedente do STJ direcionando a compreensão de 

que a honra e imagem dos cidadãos não são violados quando se divulgam informações 
verdadeiras e fidedignas a seu respeito e que, além disso, são do interesse público.  
(REsp 1269841/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
17/10/2013, DJe 25/10/2013). 

 
No caso, é incontroverso que a autora é parte em processo judicial em que 

se discute erro médico, o qual ainda se encontra em curso, de modo que não merecem 
prosperar as razões recursais, uma vez que a apelante admite a veracidade da 
informação constante na internet. 

 
Nesse contexto, em se tratando de informação lícita, deve ser observado o 

direito constitucional ao acesso da sociedade à informação verídica, e, por outro lado, a 
autora não comprova os supostos prejuízos sofridos em razão da informação do 
mencionado processo judicial. 

 
Desse modo, irretocável a sentença prolatada. 
 
Ante o exposto, VOTO pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor 
da causa, na forma do art. 85, §11 do CPC/15. 

 
 

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2018. 
 

Desembargadora MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO 
Relatora 

                                                 
1 Manual de Direito Constitucional. 9. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014.  




		2018-06-14T15:06:37-0300
	GAB. DES(A) MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO




