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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
 
 

 

ESTADO DO PARANÁ 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.539.794-3, DE LONDRINA – 2ª VARA 
CÍVEL 
AGRAVANTE : PRIMO SIMIONATO 

AGRAVADOS : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. E OUTROS 
RELATOR : DES. RUY MUGGIATI 
 
 

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO − AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – 
INFORMAÇÕES PESSOAIS EM SÍTIOS ELETRÔNICOS – DIREITO AO 
ESQUECIMENTO – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO − 

INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO CRIMINAL QUE SE 
MOSTRAM ATUAIS E VERÍDICAS –INTERESSE DA SOCIEDADE – 
POSSIBILIDADE DE DIVULGAÇÃO DOS FATOS, DESDE QUE NÃO 
ABRANGIDOS PELO SEGREDO DE JUSTIÇA − DECISÃO AFETA ÁS 

PROVAS DOS AUTOS − MANUTENÇÃO DO DECISUM. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

 

 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 

1539794-3, de Londrina – 2ª Vara Cível, em que é agravante PRIMO SIMIONATO e 
agravados GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. E OUTROS. 
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I − Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRIMO SIMIONATO à 

decisão que, nos autos de obrigação de fazer nº 22562-81.2016.8.16.0014, indeferiu a 

tutela provisória postulada. 

 

Sustenta, em síntese, que: a) está lhe sendo negado o direito de 

esquecimento na internet, pois o resultado das pesquisas de seu nome está gerando 

óbice para prover a sua subsistência; b) os fatos descritos nos links informados na 

exordial datam de 2003, de modo que inexiste a contemporaneidade alegada na 

decisão agravada; c) o fato de estar cumprindo pena em regime aberto confronta com 

os seus direitos constitucionais da dignidade e intimidade; d) a execução penal tem o 

propósito de reinserir o condenado na sociedade; e) é médico e tais informações 

constantes nos referidos sites de busca estão interferindo negativamente em sua busca 

de emprego; f) deve ser dado provimento ao recurso para desvincular o nome do autor 

dos links informados na exordial. 

 

Juntou documentos de fls. 39/80. 

 

Pela decisão de fls. 84/86 foi indeferido o requerido efeito suspensivo. 

 

Contrarrazões, às fls. 94/117 e 164/189, pelo desprovimento do recurso. 

 

II – VOTO 
 
Presentes os requisitos necessários, o recurso deve ser conhecido. 
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No presente caso, a parte agravante pretende seja reformada a decisão 
agravada, tendo em vista que os resultados apresentados na pesquisa de seu nome 
nos sites de busca o estariam impedindo de obter emprego. 

 
Primeiramente, cumpre esclarecer que o Juiz é o destinatário da prova, 

cabendo-lhe decidir sobre os rumos do processo ante a análise dos elementos fático-
probatórios juntados aos autos, sendo que o deferimento de liminar depende do grau 
de cognição para formação de seu convencimento, nos termos do novo CPC:  

 
Art. 370.  Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as 
provas necessárias ao julgamento do mérito. 
Parágrafo único.  O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis 
ou meramente protelatórias. 

 
Com base nos elementos fático-probatórios existentes o MM. Juiz singular 

concluiu que, “embora os fatos sejam passados, o autor ainda cumpre pena, de sorte 

que a contemporaneidade entre os fatos noticiados e a disponibilização da informação 

se protrai no tempo, não se podendo falar, ao menos por ora, em direito ao 

esquecimento”. 

 

Sobre o assunto, dispõe o artigo 21 da lei nº 12965/2014: “O provedor de 

aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será 

responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da 

divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros 

materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, 

após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar 
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de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a 

indisponibilização desse conteúdo”. 

 

Verifica-se que a petição inicial aponta quais seriam os sítios eletrônicos que 
contêm informações do autor, cujo conteúdo seria possivelmente acessado através de 
provedores de pesquisa.  

 
Extrai-se, também, que o autor foi preso em meados de 2003, julgado e 

condenado, e passou a cumprir pena em regime fechado até o ano de 2015, quando 

então passou ao regime aberto. Ou seja, o agravante ainda está cumprindo a pena 
imposta. 

 

Deste modo, a princípio, as informações referentes a este processo criminal 
se mostram atuais e verídicas, sendo que aquelas não abrangidas pelo segredo de 
justiça podem ser divulgadas, uma vez que constam de documentos públicos não 

sigilosos. 
 
Portanto, considerando os argumentos e provas coligidas nos autos, bem 

como a circunstância de a decisão atacada se encontrar devidamente fundamentada e 

corroborada pelos elementos fático-probatórios dos autos, sem qualquer indício de 

ilegalidade ou erro, a prudência recomenda a sua manutenção pelo Tribunal. Confira-

se: 

 
“Proferindo decisão devidamente fundamentada, sem qualquer indício de ilegalidade 
ou abusividade, não poderia este Tribunal sobrepor sua vontade a do julgado 
singular, que bem utilizou de sua livre convicção e prudente arbítrio, dentro do liame 
legal de discricionariedade que lhe é viabilizado em juízos liminares.” (TJPR - 4ª 
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C.Cível - AI 0395166-6 - Matinhos - Rel.: Desª Anny Mary Kuss - Unânime - J. 
10.04.2007). 
 

Diante destas considerações, voto para conhecer do recurso e negar-lhe 

provimento, mantendo-se a r. decisão agravada em seus fundamentos. 

 

III – DECISÃO 
 
ACORDAM os Senhores Desembargadores que integram a Décima Primeira 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, 

em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

 
Presidiu a sessão e julgamento a Desembargadora LENICE 

BODSTEIN (com voto), dele participando o Desembargador FÁBIO HAICK 
DALLA VECCHIA e RUY MUGGIATI. 

 
Curitiba, 10 de outubro de 2016. 

 

  
 RUY MUGGIATI 

  Relator 
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