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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.615.491-7, DO 
FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA – 2ª VARA CÍVEL. 

AGRAVANTE : GOOGLE INTERNET LTDA. 

AGRAVADO   : ALEXANDRE MATIAS GARDOLINSKI  

RELATORA    : DESª. ROSANA AMARA GIRARDI 
FACHIN 

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – BLOQUEIO DE 

REPORTAGENS EM SITES DE BUSCA – DIREITO AO 

ESQUECIMENTO – LIMINAR DEFERIDA EM 

PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – REFORMA QUE 

SE IMPÕE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO 

DIREITO - FATOS ENVOLVENDO OCUPANTES DE 

CARGOS EM COMISSÃO, CANDIDATOS A 

VEREADOR, PREFEITO DE CURITIBA E CANDIDATO 

A GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ – 

COLISÃO ENTRE OS DIREITOS À INTIMIDADE E 

VIDA PRIVADA, DE UM LADO, E DIREITO À 

INFORMAÇÃO E DE SER INFORMADO, DE OUTRO – 

PREVALÊNCIA DOS SEGUNDOS, NA ESPÉCIE E 

CONFORME EXAME NÃO EXAURIENTE DOS AUTOS 

– REGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICOS E 

DA PUBLICIDADE – PRINCÍPIO DA MÁXIMA 

DIVULGAÇÃO. 

1. Qualquer obstrução ao direito de 

informar tem por consequência uma 
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limitação ao direito de ser informado, e 

vice-versa. 

2. Uma participação crítica efetiva do 

cidadão no processo político de seu país 

só se perfaz garantindo-se-lhe o direito 

de ser informado dos fatos envolvendo os 

agentes públicos. 

3. A Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos preconiza que a 

liberdade de pensamento e expressão 

abarca o direito de buscar, receber e 

difundir informações. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Agravo de Instrumento nº 1.615.491-7, do Foro Central da Comarca 

da Região Metropolitana de Curitiba, 2ª Vara Cível, em que é 

Agravante Google Internet Ltda. e Agravado Alexandre Matias 

Gardolinski. 

Alexandre Matias Gardolinski ajuizou, em face 

de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., YAHOO! do BRASIL INTERNET 

LTDA., YOUTUBE GOOGLE BR e BING MICROSOFT Brasil, Ação de 

Obrigação de Fazer1 visando compelir as Requeridas a excluir de 

                                                                                       
-- 
 
1 Autos nº 0020819-75.2016.8.16.0001. 
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seus sistemas de busca “toda e qualquer informação, reportagem e ou vídeo 

acerca de suposto envolvimento do autor com a compra de candidatos a vereador 

para apoiar o hoje Governador do Estado do Paraná, Sr. Beto Richa, no ano de 

2008 e 2009, em especial quanto aos sites especificados ao longo da exordial, cujo 

rol exemplificativo, mas não se limitando aos indicados, sob pena de multa diária 

por descumprimento”2. 

O Juízo a quo deferiu a medida liminar nos 

seguintes termos: 

“Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os 
requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. 

No caso em tela, o requerente demonstra através das 
argumentações expendidas e documentos acostados a plausibilidade do 
direito invocado, suficiente à concessão da medida, uma vez que a notícia 
foi vinculada [sic] há cerca de 7 anos e não houve condenação penal ou 
administrativa em face do requerente, razão pela qual, a princípio, deve 
ser reconhecido o direito ao esquecimento em favor do autor. 

Ademais, não há dúvida da existência de perigo do dano 
irreparável, pois se trata de manutenção da vinculação de seu nome a 
matérias indecorosas, que proporcionam consequências danosas e 
irreversíveis, evidenciando-se a possibilidade de dano na esfera pessoal e 
profissional do requerente. 

Assim, a partir de tais elementos, se mostra inoportuno e 
temerário, a princípio, manter o nome do requerente nos sites de buscas, 
vinculando-o às situações ocorridas nos anos de 2008 e 2009. 

No mais, verifica-se a reversibilidade da presente medida, 
conforme exige o § 3º do NCPC. 

3. Nestes termos, defiro a liminar pleiteada, para o fim de 
determinar que os réus excluam de seus sistemas de busca toda e 
qualquer informação, reportagem ou vídeo, acerca de suposto 
envolvimento do autor com a compra de candidatos a vereador para 
apoiar o hoje Governador do Estado do Paraná, Sr. Beto Richa, no ano de 
2008 e 2009.”3 

                                                                                       
-- 
 
2 Fl. 56-TJ. 
3 Fl. 234,verso-TJ. 
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O presente recurso se volta à reforma dessa 

decisão, tendo o Agravante apresentado os seguintes argumentos: 

a) os veículos de imprensa têm interesse na publicidade de acesso 

de seus conteúdos, e proteção de seus artigos, razão pela qual 

também devem ser chamados a integrar a lide; b) a função 

desempenhada pelo provedor de internet é unicamente de 

localização e organização das páginas públicas disponíveis no 

ambiente virtual; c) os sites YouTube e Blogger, por sua vez, têm a 

função de hospedagem de conteúdo, sobre os quais não exerce 

controle preventivo ou monitoramento; d) a remoção de conteúdo, 

em ambas as situações, colide com direitos individuais de informação 

e expressão, especialmente considerando o envolvimento de pessoas 

públicas nos acontecimentos noticiados; e) o Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu que “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”4; f) a supressão genérica de resultados de busca contraria o 

direito constitucional e coletivo do direito à informação; g) não estão 

configurados os requisitos autorizadores da concessão da tutela de 

urgência, especialmente considerando que as notícias cujo conteúdo 

se pretende suprimir estão disponíveis no ambiente virtual desde 

2008; h) de outro lado, nos termos do artigo 19, § 4º, da Lei do 

Marco Civil da Internet, ao apreciar o pedido de antecipação de 

tutela, em casos como o presente, o Magistrado deve considerar o 

interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo; i) a 

                                                                                       
-- 
 
4 Fl. 15-TJ. 
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decisão é nula ao determinar a exclusão de “toda e qualquer informação 

reportagem e ou vídeo”5 acerca dos fatos relacionados na inicial, eis que 

situações como a presente não comportam fórmulas genéricas, sendo 

necessária a individualização de URL’s em listagem própria, na forma 

do artigo 19 da Lei nº 12.965/2014; j) algumas das URL’s 

relacionadas na inicial correspondem às páginas iniciais de jornais, o 

que acabaria por remover conteúdos alheios à discussão dos 

presentes autos; k) outros endereços veiculam fatos diversos 

daqueles narrados na inicial. 

Por força da decisão de fls. 391/401, foi 

atribuído efeito suspensivo ao recurso. 

Regularmente intimado, o Agravado não 

apresentou contrarrazões6, e o Ministério Público pugnou pelo 

provimento da insurgência7. 

É o relatório. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, de 

rigor o conhecimento do recurso. 

No mérito, a análise dos autos revela ser o 

caso de dar provimento ao recurso, com a revogação da decisão 

agravada.  

                                                                                       
-- 
 
5 Fl. 23-TJ. 
6 Fl. 403-TJ, verso. 
7 Fls. 406/411-TJ. 
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Como já explanado na decisão inicial, a 

solução do presente recurso exige reflexão a respeito do conflito 

entre dois direitos de envergadura constitucional: de um lado, o 

direito à privacidade, vida privada, imagem e, de outro, o 

direito à informação. 

Ao lado disso, deve ter-se em vista que o 

direito à informação possui facetas distintas, igualmente 

merecedoras de tutela: o direito de ser informado (ou acesso à 

informação) e o direito de informar (ou de liberdade de 

manifestação). 

Qualquer obstrução ao direito de informar 

tem por consequência uma limitação ao direito de ser informado, e 

vice-versa, questão apreciada com muita propriedade por WILSON 

STEINMETZ:  

“O direito fundamental de acesso à informação é um dos 
direitos constitucionais relativos à informação. É o direito 
de se informar. Os outros são os direito de informar – 
decorrente da liberdade de manifestação do pensamento 
(art. 5º, IV) e da liberdade de comunicação (art. 5º, IX) e 
também do que prescreve o art. 220, caput e § 1º - e o 
direito de ser informado (art. 5º, XXIII). Não obstante 
sejam juridicamente distintos, os direitos relativos à 
informação possuem entre si uma evidente e forte 
conexão material. Isso é especialmente evidente em 
relação ao direito de informar e ao direito de se informar. 
Ações de impedimento ou obstrução do direito de 
informar implicam impedimento ou obstrução do 
direito de acesso à informação e vive versa. São 
direitos que se coimplicam e se complementam.”8 

                                                                                       
-- 
 
8 CANOTILHO, JJ. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (coords.). 
“Comentários à Constituição do Brasil”, São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 301, original sem 
destaque. 
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Vários, portanto, são os bens jurídicos 

envolvidos em questões como a presente, e a definição daquele que 

está a merecer tutela deve ser feita mediante um juízo de 

ponderação. 

LUÍS ROBERTO BARROSO destaca a insuficiência 

da técnica da subsunção para solucionar situações em que o conflito, 

como no caso, se faz entre direitos fundamentais de envergadura 

equivalente: 

“Como consequência, a interpretação constitucional viu-se na 
contingência de desenvolver técnicas capazes de produzir 
uma solução dotada de racionalidade e de controlabilidade 
diante de normas que entrem em rota de colisão. O 
raciocínio a ser desenvolvido nessas situações haverá de ter 
uma estrutura diversa, que seja capaz de operar 
multidirecionalmente, em busca da regra concreta que vai 
reger a espécie. Os múltiplos elementos em jogo serão 
considerados na medida de sua importância e 
pertinência para o caso concreto. 

A subsunção é um quadro geométrico, com três cores 
distintas e nítidas. A ponderação é uma pintura moderna, 
com inúmeras cores sobrepostas, algumas se destacando 
mais do que outras, mas formando uma unidade estética. 
Ah, sim: a ponderação malfeita pode ser tão ruim quanto 
algumas peças de arte moderna. 

O relato acima expressa, de maneira figurativa, o que se 
convencionou denominar ponderação. Em suma, consiste ela 
em uma técnica de decisão jurídica, aplicável a casos difíceis, 
em relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente. A 
insuficiência se deve ao fato de existirem normas de 
mesma hierarquia indicando soluções diferenciadas.”9 

A partir de tal panorama, e consideradas (i) 

as particularidades do caso concreto, (ii) o conteúdo das notícias cuja 

veiculação se busca suprimir, bem como (iii) os agentes envolvidos, 

                                                                                       
-- 
 
9 “Curso de Direito Constitucional Contemporâneo”, São Paulo: Ed. Saraiva, 2009, p. 333/334. 
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se evidencia a prevalência dos princípios democrático e da 

publicidade como princípios regentes para solução da causa. 

Confira-se a narrativa dos fatos feita pelo 

Agravado, na inicial: 

“Entre os meses de agosto de 2008 e meados de 2009, o 
autor teve seu nome veiculado em uma série de reportagens 
que são reproduzidas no site de busca dos réus, por 
supostamente ter renunciado a candidatura de vereador, 
junto com outros candidatos, que teriam recebido dinheiro 
para renunciar a candidatura do PRTB para apoiarem a 
campanha eleitoral do agora Governador do Estado do 
Paraná.”10 

Consultando, na rede mundial de 

computadores, as notícias que se pretendem suprimir, se constata 

que, na época dos fatos, o Agravado ocupava cargo em comissão 

na Secretaria Municipal do Emprego e Trabalho, e presidia o 

“Comitê Lealdade”, que apoiava a candidatura do agora 

Governador Beto Richa. 

A solução da questão posta, portanto, deve 

considerar, em primeiro lugar, o princípio democrático e o princípio 

da publicidade, sob o viés administrativo. 

Acerca do princípio democrático, J.J. GOMES 

CANOTILHO enfatiza a necessidade de participação crítica do cidadão 

no processo político: 

                                                                                       
-- 
 
10 Fl. 36-TJ. 
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“Das considerações anteriores resulta que o princípio 
democrático não se compadece com uma compreensão 
estática de democracia. Antes de mais, é um processo de 
continuidade transpessoal, irredutível a qualquer vinculação 
do processo político a determinadas pessoas. Mas, acima de 
tudo, a democracia é um processo dinâmico que 
pressupõe uma sociedade aberta e activa, no sentido 
de que, no decorrer do processo histórico, vai 
oferecendo aos cidadãos possibilidade de 
desenvolvimento integral, liberdade de participação 
crítica no processo político, condições de igualdade 
econômica, política e social”11. 

Ora, uma participação crítica efetiva do 

cidadão no processo político de seu país só se perfaz garantindo-se-

lhe o direito de ser informado dos fatos envolvendo os agentes 

públicos, como ensina o mesmo jurista: 

“Atrás do princípio da publicidade, está a exigência de 
segurança do direito, a proibição da arcana práxis 
(política de segredo), a defesa dos cidadãos perante 
os actos do poder público.”12 

Não se está aqui a cogitar do direito de ser 

informado acerca de fatos ligados à intimidade e à vida privada dos 

envolvidos. Daí a posição contigencial de tal interesse no debate em 

apreço.  

Com efeito, o que se afirma de forma incisiva 

é o direito do cidadão ser informado acerca de fatos de cunho 

político, relevantes à vida em sociedade. 

Nesse sentido, a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos aprovou a Declaração de Princípios sobre 

                                                                                       
-- 
 
11 “Direito Constitucional”, 5ª Ed., Coimbra: Ed. Almedina, 1992, p. 421. 
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Liberdade de Expressão, no bojo da qual se ressaltou a necessidade 

de garantir à sociedade o acesso à informação relativa aos 

agentes públicos. 

Confira-se: 

10. As leis de privacidade não devem inibir nem 
restringir a investigação e a difusão de informação de 
interesse público. A proteção à reputação deve estar 
garantida somente através de sanções civis, nos casos 
em que a pessoa ofendida seja um funcionário público 
ou uma pessoa pública ou particular que se tenha 
envolvido voluntariamente em assuntos de interesse 
público. Ademais, nesses casos, deve-se provar que, na 
divulgação de notícias, o comunicador teve intenção de 
infligir dano ou que estava plenamente consciente de estar 
divulgando notícias falsas, ou se comportou com manifesta 
negligência na busca da verdade ou falsidade das mesmas. 

A Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, por sua vez, preconiza que a liberdade de pensamento e 

expressão abarca o direito de buscar, receber e difundir 

informações, verbis: 

Artigo 13.  Liberdade de pensamento e de expressão 

 1.      Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e 
de expressão.  Esse direito compreende a liberdade de 
buscar, receber e difundir informações e idéias de toda 
natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou 
por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por 
qualquer outro processo de sua escolha. 

Acerca da necessidade de, num contexto 

democrático, proteger o direito de livre acesso à informação, a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao proferir sentença 

no caso Gomes Lundt e outros vs Brasil, consignou que as 
                                                                                                                                                                                                                                                               
-- 
 
12 “Direito Constitucional”, 5ª Ed., Coimbra: Ed. Almedina, 1992, p. 177. 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 11 de 13

Autos nº 1615491-7            11 

autoridades estatais se submetem, nesse campo, ao princípio da 

máxima divulgação: 

“Do mesmo modo, esta Assembleia Geral, em diversas 
resoluções, considerou que o acesso à informação pública 
é um requisito indispensável para o funcionamento 
mesmo da democracia, uma maior transparência e uma 
boa gestão pública, e que, em um sistema democrático 
representativo e participativo, a cidadania exerce seus 
direitos constitucionais através de uma ampla 
liberdade de expressão e de um livre acesso à 
informação 

Por outro lado, a Corte Interamericana determinou que, em 
uma sociedade democrática, é indispensável que as 
autoridades estatais sejam regidas pelo princípio de 
máxima divulgação, que estabelece a presunção de 
que toda informação é acessível, sujeita a um sistema 
restrito de exceções.” 

Por fim, o Ministro Luís Roberto Barroso, no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.815, 

concluiu pela necessidade de conferir tratamento preferencial à 

liberdade de expressão. Confira-se o seguinte trecho do voto por ele 

proferido naquela ocasião: 

“Portanto, a primeira razão, no Brasil, talvez diferentemente 
da Alemanha, talvez diferentemente da França ou da Europa em geral, é 
que, aqui entre nós, a história é tão acidentada e o histórico da liberdade 
de expressão tão sofrido que ela precisa ser afirmada e reafirmada, 
eventualmente, com certo exagero.  

A segunda razão pela qual a liberdade de expressão deve ser 
tratada como uma liberdade preferencial em uma sociedade como a 
brasileira, e talvez nas sociedades democráticas em geral, é que a 
liberdade de expressão é não apenas um pressuposto democrático, como 
é um pressuposto para o exercício dos outros direitos fundamentais. 
Para exercerem-se bem os direitos políticos, o direito de 
participação política, a liberdade de associação, a liberdade de 
reunião, o próprio desenvolvimento da personalidade, é preciso 
que haja liberdade de expressão, é preciso que haja uma livre 
circulação de fatos, opiniões e ideias para que cada um possa 
participar esclarecidamente do debate público. Ninguém deve ter o 
direito de selecionar quais são as informações que podem chegar ao 
debate público. Portanto, a segunda razão é que, sem liberdade de 
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expressão, não existe plenitude dos outros direitos, não existe 
autonomia privada, não existe autonomia pública.  

E a terceira e última razão é que a liberdade de expressão é 
essencial para o conhecimento da história, para o aprendizado com a 
história, para o avanço social e para a conservação da memória nacional.  

De modo que eu assento, de maneira expressa, como uma 
das premissas teóricas e filosóficas da minha convicção nesta matéria, 
como nos casos de liberdade de expressão em geral, que, no Brasil, por 
força da Constituição e das circunstâncias brasileiras, a liberdade de 
expressão deve ser tratada constitucionalmente como uma 
liberdade preferencial. E as consequências de se estabelecer essa 
premissa são igualmente três. Em primeiro lugar, ao se dizer que a 
liberdade de expressão é uma liberdade preferencial, estabelece-se uma 
primazia prima facie da liberdade de expressão no confronto com outros 
direitos fundamentais. Não uma hierarquia superior, apenas uma 
primazia prima facie, a demonstrar que aquele que pretenda cercear a 
liberdade de expressão em nome do direito de imagem, em nome 
da honra, em nome da privacidade, é essa parte que tem o ônus 
de demonstrar o seu direito superador da preferência da 
liberdade de expressão. Portanto, o ônus argumentativo de quem 
pretende paralisar a incidência da liberdade de expressão no caso 
concreto é maior, evidentemente, do que de quem esteja 
preservando a liberdade de expressão.  

A segunda consequência dessa posição preferencial da 
liberdade de expressão é a forte suspeição e o escrutínio rigoroso que 
devem sofrer quaisquer manifestações de cerceamento da liberdade de 
expressão, seja legal, seja administrativa, seja judicial, ou seja privada. 

(...) 

Portanto, eu queria registrar, porque considero isso 
importante, que defender a liberdade de expressão - como aqui 
defendo e reitero - não significa dizer que ela sempre seja 
protagonista da verdade ou protagonista da justiça, a liberdade 
de expressão é protagonista da liberdade, que é um valor em si 
relevante para as democracias.”13 

Por tais motivos, o voto é no sentido de dar 

provimento ao recurso, para o efeito de revogar a decisão 

agravada. 

Ante o exposto, ACORDAM os 

Desembargadores integrantes da Décima Sétima Câmara Cível 

                                                                                       
-- 
 
13 ADI 4815, Rel. Min. Cármen Lúcia, julg. 10.06.2015, original sem destaque. 
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do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade 

de votos, conhecer dar provimento ao recurso, nos termos do 

voto acima relatado. 

O julgamento foi presidido pelo Senhor 

Desembargador LAURI CAETANO DA SILVA, com voto, e dele participou 

o Senhor Desembargador TITO CAMPOS DE PAULA. 

Curitiba, 09 de agosto de 2017. 

ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN 

 Desembargadora Relatora 
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