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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.653.109-8 DA 15ª VARA CÍVEL DO 

FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA 

APELANTE: LORAINE SPAK 

APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 

RELATOR: DES. LUIZ ANTONIO BARRY 

 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS 

MORAIS – DIREITO AO ESQUECIMENTO – 

IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DE CONTEÚDO DE 

RESULTADOS FORNECIDOS POR PROVEDOR DE 

PESQUISA ON-LINE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – 

APELO DESPROVIDO. 

1. 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  da  página  onde este 

estiver inserido. -  Ausência  de  fundamento normativo 

para imputar aos provedores de aplicação de buscas na 

internet a obrigação de implementar o direito ao 

esquecimento e, assim, exercer função de censor digital. - 
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Recurso especial provido. (AgInt no REsp 1593873/SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

10/11/2016, DJe 17/11/2016). 

2. Não se pode impor ao provedor de internet que monitore o 

conteúdo produzido  pelos  usuários  da  rede, de modo a 

impedir, ou censurar previamente,  a divulgação de 

futuras manifestações ofensivas contra determinado 

indivíduo. (REsp 1568935/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, 

DJe 13/04/2016). 

 

 

 

 

 

VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos de 

apelação cível nº 1.653.109-8, nos quais figuram como apelante 

LORAINE SPAK e como apelado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 

 

I. RELATÓRIO. 

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em 

face de sentença proferida no mov. 80 dos autos. De a .cordo com a 

autora, esta veio a ter ciência a respeito da existência de perfil falso 

em rede social fazendo uso de seu nome e imagem, o que estaria lhe 

causando danos morais haja vista a mácula da noção que a sociedade 
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teria a seu respeito, notadamente em seu círculo laboral e religioso. 

Desta forma, formulou pedido contra a ré para que retirasse de 

circulação a URL que levasse à mencionada conta no site de 

relacionamentos, além de pedir para que esta fosse condenada ao 

pagamento de danos morais suportados pela consumidora no importe 

de R$30.000,00. 

Por outro lado, entendeu o juízo de primeiro grau que a 

pretensão da autora não merecia acolhimento. Afirmou que é 

impossível determinar a uma ferramenta de busca que deixe de 

apresentar resultados caso sejam pesquisados: a um, porque não é 

possível realizar programação com carga subjetiva, a dois porque isto 

implicaria em censura indireta, prejudicando o acesso à informação 

de quem quer que faça uso da ferramenta de pesquisa. 

Consequentemente, a autora foi condenada ao pagamento de custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre 

o valor da causa. 

Inconformada com a decisão, a autora interpôs recurso 

de apelação cível no mov. 89 dos autos. Afirma que o art. 19 do 

Marco Civil da Internet atribui ao administrador do provedor de 

pesquisas a responsabilidade pela reparação de danos sofridos pelos 

usuários. Além disso, sustenta que jamais formulou pedido para que o 

réu retirasse o mencionado perfil do website do ar, mesmo porque já 

estava ciente de que tal ato não compete ao réu; em vez disso, pugna 

apenas pela retirada do conteúdo difamatório do resultado de 

pesquisas fornecidas pelo réu, além da condenação do apelado ao 

pagamento de danos morais e, por fim, dos ônus de sucumbência. 
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Contrarrazões recursais no mov. 93. Após, vieram-me 

conclusos. 

É O RELATÓRIO. 

 

II. VOTO 

 

Conheço do apelo, tendo em vista que cumpre com os 

pressupostos prévios de admissibilidade – no caso, interesse, 

tempestividade, preparo, necessidade e adequação recursais. Deixo 

de conhecer, porém, do agravo retido de mov. 52, posto que não foi 

formulado em sede de apelo qualquer pedido para que fosse 

apreciado, faltando observância da parte em relação ao texto do art. 

523 do CPC/1973 (“Art. 523.  Na modalidade de agravo retido o 

agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, 

por ocasião do julgamento da apelação.”). 

A recorrente demonstra seu inconformismo com a 

decisão a quo, alegando que cabe indenização em danos morais a ser 

paga pelo Google, considerando que ao site cabe pelo menos a 

retirada de resultados em suas buscas que levem ao link que contém 

o material ofensivo, na ótica da autora. 

Sua irresignação não merece prosperar. O interesse da 

recorrente ao seu “direito ao esquecimento” não está completamente 

configurado, eis que ela não diligenciou ao menos para buscar a 

retirada do conteúdo difamatório da internet. Ou seja, ela busca a 

retirada das mencionadas informações prejudiciais dentre as 
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respostas fornecidas pelo Google, mas não demonstrou nestes autos 

se importar com a existência do conteúdo difamatório em si, cujo 

controle estaria sob pessoa jurídica diversa que não o próprio Google. 

Neste sentido, a proposta da autora trasveste-se de 

censura, ainda que informal ou subentendida, considerando que ela 

estaria impondo à ferramenta de pesquisa que qualquer informação 

relativa à recorrente em circunstâncias que ela entenda ser pejorativa 

seja extirpadas do mundo virtual. 

Assim sendo, mostrou-se correta a decisão a quo, seja 

porque não há como imputar ao Google a criação de sistema que 

“entenda o que a autora possa interpretar como ofensivo” (dada à alta 

conotação de subjetividade imposta a esse juízo), seja porque ainda 

que o Google retire os links/URLs das suas respostas (caso o nome da 

autora seja pesquisado) o conteúdo lesivo permanece na internet, 

apenas não sendo divulgado pelo réu. 

Não há, frisa-se, fundamento legal que dê respaldo para 

a pretensão da recorrente, eis que se veda a censura, assim 

interpretada eis que a autora não provou, nestes autos, que tentou 

retirar o conteúdo “difamatório” da rede mundial de computadores. 

PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER.  PROVEDOR  DE  PESQUISA.  DIREITO  

AO ESQUECIMENTO. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. 

BLOQUEIO DE PALAVRAS-CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. - 

Direito ao esquecimento como "o direito de não ser 

lembrado contra sua  vontade,  especificamente  no tocante 

a fatos desabonadores, de natureza  criminal,  nos quais se 
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envolveu, mas que, posteriormente, fora inocentado". 

Precedentes. -  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  da  página  onde este 

estiver inserido. -  Ausência  de  fundamento normativo para 

imputar aos provedores de aplicação de buscas na internet a 

obrigação de implementar o direito ao esquecimento e, 

assim, exercer função de censor digital. - Recurso especial 

provido. (AgInt no REsp 1593873/SP, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 

17/11/2016) 

Ainda, neste sentido: 

RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO 

CIVIL. DANOS MORAIS E  MATERIAIS. PROVEDOR DE 

SERVIÇOS DE INTERNET. REDE SOCIAL "ORKUT". 

RESPONSABILIDADE   SUBJETIVA.   CONTROLE   EDITORIAL.  

INEXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO  E  NOTIFICAÇÃO  JUDICIAL. 

NECESSIDADE. ART. 19, § 1º, DA LEI  Nº  12.965/2014  

(MARCO  CIVIL  DA INTERNET). INDICAÇÃO DA URL. 

MONITORAMENTO    DA    REDE.    CENSURA   PRÉVIA.   

IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. 1.  Cuida-se  de ação de 

obrigação de fazer cumulada com indenização por  danos  

morais  e materiais, decorrentes de disponibilização, em 

rede social, de material considerado ofensivo à honra do 

autor. 2.  A  responsabilidade  dos  provedores  de conteúdo 



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

Página 7 de 8

 
de internet em geral depende da existência ou não do 

controle editorial do material disponibilizado    na   rede.   

Não   havendo   esse   controle,   a responsabilização  

somente  é  devida  se, após notificação judicial para  a  

retirada  do  material,  mantiver-se  inerte.  Se  houver o 

controle,  o provedor de conteúdo torna-se responsável pelo 

material publicado independentemente de notificação. 

Precedentes do STJ. 3.   Cabe   ao   Poder   Judiciário   

ponderar   os   elementos   da responsabilidade civil dos 

indivíduos, nos casos de manifestações de pensamento  na  

internet, em conjunto com o princípio constitucional de 

liberdade de expressão (art. 220, § 2º, da Constituição 

Federal). 4.  A jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 

19, § 1º, da Lei nº  12.965/2014  (Marco  Civil  da  Internet),  

entende necessária a notificação  judicial  ao provedor de 

conteúdo ou de hospedagem para retirada  de  material  

apontado  como  infringente, com a indicação clara e 

específica da URL - Universal Resource Locator. 5. Não se 

pode impor ao provedor de internet que monitore o 

conteúdo produzido  pelos  usuários  da  rede, de modo a 

impedir, ou censurar previamente,  a divulgação de futuras 

manifestações ofensivas contra determinado indivíduo. 6.  A  

Segunda  Seção  do  STJ  já  se  pronunciou no sentido de ser 

incabível   a   condenação   da   parte  sucumbente  aos  

honorários contratuais despendidos pela vencedora. 7. 

Recurso especial provido. (REsp 1568935/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/04/2016, DJe 13/04/2016) 
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Desta forma, nego provimento ao recurso de apelação 

interposto. 

 

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes 

desta Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paranás, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao 

recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. 

Participaram do julgamento a excelentíssima 

Desembargadora ANA LÚCIA LOURENÇO e o excelentíssimo 

Desembargador RAMON DE MEDEIROS NOGUEIRA. 

 

Curitiba, 30 de maio de 2017. 

 

DES. LUIZ ANTONIO BARRY 

             RELATOR 
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