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APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 
MORAIS. PRETENSÃO DE RETIRADA DOS RESULTADOS 
DE PESQUISA EFETUADA NO GOOGLE COM O NOME DO 
AUTOR. INVIABILIDADE. MECANISMO DE PESQUISA. 
ESPÉCIE DE PROVEDOR DE CONTEÚDO. DIREITO AO 
ESQUECIMENTO. NÃO APLICABILIDADE NA ESPÉCIE. 
CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E OS 
RESULTADOS. PESSOA PÚBLICA. PREPONDERÂNCIA 
DO DIREITO COLETIVO À INFORMAÇÃO QUE SE 
JUSTIFICA. EXCLUSÃO DOS RESULTADOS. NÃO 
CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. 
“6. 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 ou texto específico, independentemente 
da indicação do URL da página onde este estiver inserido. 7. 
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 informação 
assegurada pelo art. 220, § 1º, da CF/88, sobretudo 
considerando que a Internet representa, hoje, importante 
veículo de comunicação social de massa.” (REsp 1316921/RJ, 
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
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26/06/2012, DJe 29/06/2012) 
 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 

nº 1.305.371-1, da Comarca de Cascavel – 4ª Vara Cível, em que é Apelante TULIO 

MARCELO DENIG BANDEIRA e Apelada GOOGLE INTERNET BRASIL LTDA. 

 

1. RELATÓRIO. 

 

Trata-se de apelação cível interposta por TULIO MARCELO 

DENIG BANDEIRA contra a r. sentença (mov. 82.1), proferida nos autos n° 0008859-

38.2011.8.16.0021, de ação ordinária de indenização por dano moral c/c obrigação 

de fazer, pedido de fixação de preceito cominatório e antecipação de tutela, que: (a) 

julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito, com resolução de mérito, 

com fundamento do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil; e (b) em razão 

da sucumbência, condenou o autor em custas processuais integrais e em honorários 

advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com base no artigo 20, § 4º, do Código de 

Processo Civil. 

O autor interpôs embargos de declaração (mov. 86.1), os 

quais não foram acolhidos (mov. 91.1). 

Em suas razões recursais (mov. 97.1), TULIO MARCELO 

DENIG BANDEIRA defendeu a procedência dos pedidos deduzidos na inicial com 

base no direito ao esquecimento. Ao final, requereu o provimento do recurso. 

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (mov. 101.1) e as 

contrarrazões foram apresentadas pela GOOGLE INTERNET BRASIL LTDA (mov. 

106.1). 

Em síntese, é o relatório. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO. 

 

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de 

admissibilidade, conheço do recurso. 

Extraio dos autos que TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA 

ingressou com a presente ação, pois o mecanismo de busca da GOOGLE 

INTERNET BRASIL LTDA fornece resultados referentes a duas ações penais (nos 

324/2007 e 328/2007), que tramitam no juízo de Santo Antônio do Sudoeste/PR, nas 

quais o autor é réu e que foram deflagradas pela “operação Sudoeste” da Polícia 

Militar, onde ele “foi acusado por ser suposto líder de quadrilha que atuava no 

sudoeste paranaense” (fl. 3, mov. 1.3). Em razão disso, requereu a remoção desses 

resultados, bem como a condenação da requerida em reparar os danos morais 

advindos. 

Antes de adentrar no mérito da questão ora posta, são 

necessários alguns esclarecimentos de cunho terminológico, o que faço trazendo à 

colação trecho de artigo de autoria da Ministra Fátima Nancy Andrighi: 

 
“A maior responsável pela integração virtual é a world wide web 

(www), uma rede mundial composta pelo somatório de todos os 

servidores a ela conectados. Esses servidores são bancos de dados 

que concentram toda a informação disponível na internet, divulgadas 

por intermédio das incontáveis páginas de acesso (webpages). 

Nesse contexto, merecem destaque os provedores de serviços de 
internet; aqueles que fornecem serviços ligados ao funcionamento 

dessa rede mundial de computadores, ou por meio dela. Trata-se de 

gênero do qual são espécies as demais categorias, como: 

(i) provedores de backbone (espinha dorsal), que detêm estrutura 

de rede capaz de processar grandes volumes de informação. São os 

responsáveis pela conectividade da internet, oferecendo sua 

infraestrutura a terceiros, que repassam aos usuários finais acesso à 

rede; 
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(ii) provedores de acesso, que adquirem a infraestrutura dos 

provedores backbone e revendem aos usuários finais, possibilitando 

a estes conexão com a internet; 

(iii) provedores de hospedagem, que armazenam dados de 

terceiros, conferindo-lhes acesso remoto; 

(iv) provedores de informação, que produzem as informações 

divulgadas na internet; e 

(v) provedores de conteúdo, que disponibilizam na rede os dados 

criados ou desenvolvidos pelos provedores de informação ou pelos 

próprios usuários da web. 

[...] 

Na hipótese específica dos sites de busca, verifica-se a 

disponibilização de ferramentas para que o usuário realize 

pesquisas acerca de qualquer assunto ou conteúdo existente na 

web, mediante fornecimento de critérios ligados ao resultado 

desejado, obtendo os respectivos links das páginas em que a 

informação pode ser localizada. 

Essa provedoria de pesquisa constitui uma espécie do gênero 
provedor de conteúdo, pois esses sites não incluem, hospedam, 

organizam ou de qualquer outra forma gerenciam as páginas virtuais 

indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar links 

em que podem ser encontrados os termos ou expressões de busca 

fornecidos pelo próprio usuário.” (ANDRIGUI, Fátima Nancy. A 
responsabilidade civil dos provedores de pesquisa via internet. 
Rev. TST, Brasília, vol. 73, nº 3, jul/set 2012, pp. 65/66) (grifei) 

 

A importância dessa distinção conceitual se assenta no 

tratamento diferenciado conferido pela jurisprudência aos mecanismos de pesquisa 

em matéria de responsabilização civil. 

Geralmente, a jurisprudência dominante entende que, em se 

tratando de danos morais decorrentes de atos de terceiros, a responsabilidade do 

provedor de conteúdo é subjetiva, pois o dano não constitui risco inerente à sua 
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atividade, já que não lhe é exigido que proceda a controle prévio de conteúdo 

disponibilizado por usuários, fato que constituiria uma espécie de censura prévia. 

Porém, o provedor de conteúdo responderá solidariamente com o autor direto do 

dano quando permanecer inerte após ser notificado da existência de conteúdo 

ofensivo ou quando não dispuser de meios para a identificação do responsável pelo 

dano. 

Nesse sentido: 

 
“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO 

ELETRÔNICO E RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. 

PROVEDOR DA INTERNET SEM CONTROLE PRÉVIO DE 

CONTEÚDO. ORKUT. MENSAGEM OFENSIVA. NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA. INÉRCIA DO PROVEDOR DE BUSCA. 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior, por seus precedentes, já 

se manifestou no sentido de que: I) o dano moral decorrente de 
mensagens com conteúdo ofensivo inseridas em site por 
usuário não constitui risco inerente à atividade desenvolvida 
pelo provedor da internet, porquanto não se lhe é exigido que 
proceda a controle prévio de conteúdo inserido e 
disponibilizado por usuários, pelo que não se lhe aplica a 
responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, parágrafo único, 
do CC/2002; II) a fiscalização prévia dos conteúdos postados 
não é atividade intrínseca ao serviço prestado pelo provedor no 

ORKUT. 2. A responsabilidade subjetiva do agravante se 
configura quando: I) ao ser comunicado de que determinado 
texto ou imagem tem conteúdo ilícito, por ser ofensivo, não 
atua de forma ágil, retirando o material do ar imediatamente, 
passando a responder solidariamente com o autor direto do 
dano, em virtude da omissão em que incide; II) não mantiver um 
sistema ou não adotar providências, que estiverem 
tecnicamente ao seu alcance, de modo a possibilitar a 
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identificação do usuário responsável pela divulgação ou a 
individuação dele, a fim de coibir o anonimato. 3. O fornecimento 

do registro do número de protocolo (IP) dos computadores utilizados 

para cadastramento de contas na internet constitui meio satisfatório 

de identificação de usuários. 4. Na hipótese, a decisão recorrida 

dispõe expressamente que o provedor foi notificado 

extrajudicialmente, por meio de ferramenta que ele próprio 

disponibiliza para denúncia de abusos - na espécie, criação de perfil 

falso difamatório do suposto titular e ofensivo a terceiros -, não 

tendo tomado as providências cabíveis, optando por manter-se 

inerte, motivo pelo qual responsabilizou-se solidariamente pelos 

danos morais infringidos ao promovente, configurando a 

responsabilidade subjetiva do réu. 5. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1396963/RS, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 

23/05/2014) (grifei) 

 

Contudo, em emblemático caso envolvendo especificamente 

provedor de mecanismo de pesquisa, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a 

inexistência do dever de tais provedores de proceder a bloqueios de sítios com 

conteúdo lesivo, sendo indiferente, neste caso, a ciência inequívoca do seu caráter 

ofensivo, quer por notificação judicial, quer por notificação extrajudicial. 

A propósito: 

 
“CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. 

INDIFERENÇA. PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA 
DAS BUSCAS. DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO DOS 
RESULTADOS. NÃO-CABIMENTO. CONTEÚDO PÚBLICO. 
DIREITO À INFORMAÇÃO. 1. A exploração comercial da Internet 

sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei nº 8.078/90. 2. O 

fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser 
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gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo "mediante 

remuneração", contido no art. 3º, § 2º, do CDC, deve ser 

interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do 

fornecedor. 3. O provedor de pesquisa é uma espécie do gênero 

provedor de conteúdo, pois não inclui, hospeda, organiza ou de 

qualquer outra forma gerencia as páginas virtuais indicadas nos 

resultados disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem 

ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo 

próprio usuário. 4. A filtragem do conteúdo das pesquisas feitas 
por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço 
prestado pelos provedores de pesquisa, de modo que não se 
pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site 
que não exerce esse controle sobre os resultados das buscas. 

5. Os provedores de pesquisa realizam suas buscas dentro de 
um universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, 
seu papel se restringe à identificação de páginas na web onde 
determinado dado ou informação, ainda que ilícito, estão sendo 
livremente veiculados. Dessa forma, ainda que seus 
mecanismos de busca facilitem o acesso e a consequente 
divulgação de páginas cujo conteúdo seja potencialmente 
ilegal, fato é que essas páginas são públicas e compõem a rede 
mundial de computadores e, por isso, aparecem no resultado 
dos sites de pesquisa. 6. 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 ou texto 
específico, independentemente da indicação do URL da página 
onde este estiver inserido. 7. 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 informação assegurada pelo art. 220, § 1º, da 
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CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, 
importante veículo de comunicação social de massa. 8. 

Preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão, da web, 
de uma determinada página virtual, sob a alegação de veicular 
conteúdo ilícito ou ofensivo - notadamente a identificação do 
URL dessa página - a vítima carecerá de interesse de agir 
contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta de utilidade 
da jurisdição. Se a vítima identificou, via URL, o autor do ato 
ilícito, não tem motivo para demandar contra aquele que apenas 
facilita o acesso a esse ato que, até então, se encontra 
publicamente disponível na rede para divulgação. 9. Recurso 

especial provido.” (REsp 1316921/RJ, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 

29/06/2012) (grifei) 

 

Em resumo, houve isenção total e irrestrita de qualquer 

responsabilização civil do mecanismo de pesquisa. Além disso, concluiu que não se 

pode determinar a exclusão de resultados de pesquisa em nome do direito 

constitucional à informação, e mais, em sendo identificado o autor do conteúdo, 

contra este deverá agir aquele que se sentir lesado. 

Este posicionamento decorre da constatação de que, em se 

tratando de responsabilização civil de provedor de mecanismo de pesquisa por 

disponibilização de resultados passíveis de ofender a imagem, a honra, a intimidade 

ou a vida privada, vislumbra-se um conflito teórico entre o “bloco dos direitos que dão 

conteúdo à liberdade de imprensa”, incluído aqui o direito à informação, e o “bloco 

dos direitos à imagem, honra, intimidade e vida privada”, o qual foi compatibilizado 

nos seguintes termos pelo Supremo Tribunal Federal: 
 

“[...] A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO 
REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE 
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE 
EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E 
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COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS 
RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO 
SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA 
EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO 

SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES 

DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE 

EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E 

COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE 

DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO 

PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE 
CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE 
PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO 
CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS 
DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. 
PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A 
POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O 
EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E 
ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E 
ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO 

PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR 
FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES 
PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA 
SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA 
IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE 

IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA 

CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E 

DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO 

CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA 

NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO 

ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE 

MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA 
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COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. 

NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS 

PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E 

REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO 

RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA 

ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. [...] 4. MECANISMO 

CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 

é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de 

pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma 

forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem 

prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma 

Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso 

IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano 

material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem 

das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de 

informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso 

XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal 
ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de 
dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos 

do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo 
dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e 
"plena" manifestação do pensamento, da criação e da 
informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular 
de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a 
direitos constitucionais alheios, ainda que também 
densificadores da personalidade humana. Determinação 
constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de 
certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, 
porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer 
cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento 
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(vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que 
tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja 
qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação 
social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais 
democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das 
ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas 
sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um 
regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. 
Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a 
posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no 
desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. [...] 12. 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o 

efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 

todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de 

fevereiro de 1967.” (ADPF 130, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, 

Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-

2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ 

VOL-00213- PP-00020) (grifei) 

 

Isso significa dizer que, em tese, parte-se de uma 

superposição do direito à informação sobre o direito à inviolabilidade da honra, da 

intimidade, da imagem e da vida privada e, somente posteriormente, é que se verifica 

a ocorrência, ou não, de algum abuso, ou seja, não se pode, em nome dos direitos de 

privacidade, impedir o exercício dos direitos das liberdades de manifestação do 

pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e de 

comunicação. 

Por outro lado, não olvido a decisão da Corte Europeia de 

Direitos Humanos que, ao tratar de hipótese semelhante à dos autos, declarou que “o 

operador de um motor de busca é obrigado a suprimir da lista de resultados, exibida 

na sequência de uma pesquisa efetuada a partir do nome de uma pessoa, as 

ligações a outras páginas web publicadas por terceiros e que contenham informações 
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sobre essa pessoa”1, com base no direito ao esquecimento, o qual recebeu especial 

destaque com a aprovação do enunciado 531 na VI Jornada de Direito Civil do 

Conselho da Justiça Federal, pelo qual: 

 
“A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da 

informação inclui o direito ao esquecimento.” 

 

Na justificativa desse enunciado consta que: 

 

“Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-

se acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua 

origem histórica no campo das condenações criminais. Surge como 

parcela importante do direito do exdetento à ressocialização. Não 

atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a própria 

história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que 

é dado aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a 

finalidade com que são lembrados.” (in http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-

Coedi/jornadas-cej/vijornada.pdf) 

 

Em outras palavras, o direito ao esquecimento, como parcela 

integrante do conceito de dignidade humana, garante ao cidadão que a informação 

sobre fatos desabonadores relativos ao seu passado não se perpetuem no tempo. 

Contudo, naquela mesma decisão da Corte Europeia de 

Direitos Humanos, consta que “não será esse o caso [leia-se: de se obrigar o 

provedor de mecanismo de pesquisa a excluir resultados relacionados a determinada 

pessoa] se se afigurar que, por razões especiais como, por exemplo, o papel 

desempenhado por essa pessoa na vida pública, a ingerência nos seus direitos 

                                               -- 
1 Acórdão da Grande Secção do Tribunal de Justiça da Corte Europeia de Direitos Humanos prolatada em 13.05.2014 
no processo C-131/12. Disponível em 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5fa4fd93dbbcd4804b46dac5e3346db35.e3
4KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obh8Re0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=123649, acesso em 03.12.2014. 
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fundamentais é justificada pelo interesse preponderante do referido público em ter 

acesso à informação em questão, em virtude dessa inclusão”2. 

Portanto, apesar de a Corte Europeia de Direitos Humanos ter 

reconhecido a responsabilidade do provedor de mecanismo de busca pelos 

resultados fornecidos para o fim de proceder a sua exclusão, na mesma medida, 

afirmou que não se trata de direito absoluto, mas sim, passível de ser mitigado em 

favor do direito à informação. 

Finalmente, ressalto que, em julgamento pelo Superior 

Tribunal de Justiça em que se contrapunham os direitos à informação e ao 

esquecimento, foi reconhecida a preponderância deste em relação àquele. Contudo, 

restou expressamente consignado que “o julgamento restringe-se a analisar a 

adequação do direito ao esquecimento ao ordenamento jurídico brasileiro, 

especificamente para o caso de publicações na mídia televisiva, porquanto o mesmo 

debate ganha contornos bem diferenciados quando transposto para internet, que 

desafia soluções de índole técnica” (REsp 1334097/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/09/2013). 

Assim, com base nessas premissas teóricas, verifico que, in 

casu, não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença de primeiro 

grau. 

Isso porque os fatos noticiados ocorreram em 2007 e as 

condutas do autor ainda estão sendo objeto de investigação criminal, de tal forma 

que a contemporaneidade entre os fatos noticiados e a disponibilização da 

informação se protrai no tempo, não se podendo falar em direito ao esquecimento. 

Além disso, as circunstâncias pessoais do autor justificam a 

preponderância do direito coletivo à informação, visto que se trata de pessoa 

influente no Paraná, pois foi candidato ao governo do Estado pelo PTC (Partido 

Trabalhista Cristão) nas últimas eleições e candidato a deputado estadual nas 

                                               -- 
2 Acórdão da Grande Secção do Tribunal de Justiça da Corte Europeia de Direitos Humanos prolatada em 13.05.2014 
no processo C-131/12. Disponível em 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5fa4fd93dbbcd4804b46dac5e3346db35.e3
4KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obh8Re0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=123649, acesso em 03.12.2014. 
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eleições de 2002, é proprietário da Rádio CBN Foz e, além do escritório de advocacia 

em Santo Antônio do Sudoeste, possui filiais e parceiros em Cascavel, Curitiba, Foz 

do Iguaçu, Pato Branco, Cuiabá e Brasília3. 

Ademais, os próprios contornos fáticos despertam a atenção 

da coletividade eis que noticiam que: 

 
“As polícias Civil e Militar com apoio do Ministério Público do Paraná 

colocaram atrás das grades 30 pessoas, entre líderes e integrantes, 

de uma quadrilha especializada no roubo de caminhões e cargas, 

financiamentos fraudulentos e desmanche e remontagem ilegal dos 

veículos roubados para a revenda. Entre os presos está o advogado 

[Tulio Marcelo Denig Bandeira], encontrado em Santo Antônio do 

Sudoeste (PR) e acusado pela polícia de liderar a quadrilha. Além 

dele, a polícia prendeu o presidente da Câmara de Vereadores de 

Realeza (PR), Geverson Tonello, acusado de envolvimento com o 

grupo, [...]. A polícia estima que a quadrilha movimentava pelo 

menos meio milhão de reais todos os meses com os roubos e 

transações financeiras.”4 

 

Portanto, no presente caso, tenho que “[s]opesados 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 informação assegurada pelo art. 220, § 

1º, da CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante 

veículo de comunicação social de massa”, assim “[m]esmo sendo tecnicamente 

possível excluir do resultado da pesquisa virtual expressões ou links específicos, a 

medida se mostra legalmente impossível - por ameaçar o direito constitucional à 

informação” (REsp 1407271/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013). 

 

                                               -- 
3 Informações obtidas da internet, em especial do sítio do escritório de advocacia do autor. 
http://www.advocatusbandeira.adv.br/conteudo/conteudo.asp?id=135. Acesso em 04 dez 2014. 
4 Disponível em: http://www.fraudes.org/clipread.asp?CdClip=1836. Acesso em: 04 dez 2014. 
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3. CONCLUSÃO. 

 

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar 

provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau, em 

sua integralidade. 

 

4. DECISÃO. 

 

ACORDAM os integrantes da Oitava Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e 

negar provimento ao recurso de apelação interposto por TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA, nos termos da fundamentação. 

 

Participaram da sessão e acompanharam o voto do Relator o 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos S. Galliano Daros, bem como o Juiz 

Substituto em Segundo Grau Osvaldo Nallim Duarte.  

 

 

Curitiba, 19 de março de 2015. 

 
GUILHERME FREIRE TEIXEIRA 
Desembargador Relator 
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