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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.663.342-6, DA 9ª VARA CÍVEL DO FORO 

CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 

AGRAVANTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 

AGRAVADO  : DANIEL SALOMÃO RODRIGUES 

RELATORA : DES.ª IVANISE MARIA TRATZ MARTINS 

 

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR PARA 

DETERMINAR QUE O PROVEDOR DE PESQUISA OCULTE 

DO RESULTADO DE BUSCA O ACÓRDÃO DE 

CONDENAÇÃO CRIMINAL DO AGRAVADO. DECISÃO QUE 

SE MOSTRA DISSONANTE DO ENTENDIMENTO DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO AO 

ESQUECIMENTO. ENTENDIMENTO DE QUE A EMPRESA 

QUE PROCEDE BUSCAS EM SITES DA INTERNET NÃO TEM 

A OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAR REFERIDO DIREITO. 

DECISÃO REFORMADA.  

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.  

 

 

VISTOS, estes autos de Agravo de Instrumento nº 

1.663.342-62, da 9ª Vara Cível da Comarca de Curitiba, em que é Agravante 

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e é Agravado DANIEL SALOMÃO RODRIGUES. 
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 I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA em face de DANIEL SALOMÃO RODRIGUES, 

impugnando decisão de mov. 06, que em Ação Obrigação de Fazer no. 

0034346-94.2016.8.16.0001, concedeu o pedido liminar formulado pelo 

Agravado, determinando “que a requerida restrinja o acesso ao acórdão, 

ocultando-o das páginas iniciais de buscar em nome da autora, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais).” 

 

Irresignado, a Ré interpôs o presente recurso em que 

alega, em síntese, que não pode ser responsabilizada pelos resultados de 

busca por não ser a detentora do conteúdo tipo por ofensivo. Aduz quanto a 

inexistência de fundamento legal para a obrigação que lhe foi imposta, bem 

como quanto ao interesse público na divulgação das informações. Sustenta, 

por fim, quanto ao fato de a ordem contida na decisão ser genérica, sem 

especificação de URL> 

 

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a 

reforma da decisão objurgada.  

 

Através da decisão de fls. 121-124, foi deferido o pedido 

de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada 

até o julgamento de mérito. Contrarrazões apresentadas às fls. 129-134. 

 

É o relatório. 
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II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de 

admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento do presente recurso de 

agravo de instrumento.  

 

Observo dos autos que o Agravado foi condenado em 

Ação Penal pelo crime de furto qualificado, tendo cumprido a pena que lhe foi 

imposta. Ajuizou, então, a presente ação, na medida em que ao digitar seu 

nome no site de pesquisa ofertado pelo Agravante, a primeira página 

informada é aquela que contém o acórdão que manteve a sua condenação 

criminal. Pleiteou, assim, pelo seu direito ao esquecimento.  

 

Na legislação vigente, os dispositivos existentes no 

Marcos Civil da Internet relacionados ao direito do esquecimento e a 

restrição de acesso a alguns conteúdos divulgados na internet são os 

seguintes: 

 

Art. 3o  A disciplina do uso da internet no Brasil tem os 
seguintes princípios: 
(...) 
II - proteção da privacidade; 
 
Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da 
cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes 
direitos: 
I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua 
proteção e indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; 
(...) 
X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido 
a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao 
término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses 
de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei; 
 
Em que pese o direito ao esquecimento tenha 
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recentemente se concretizado da jurisprudência, como consectário do 

princípio da dignidade da pessoa humana, a forma de sua operacionalização 

ainda não foi devidamente estabelecida, ante a falta de regulação específica, 

cumprindo ao julgador a avaliação do caso concreto. 

 

E especificamente quanto ao direito das pessoas que 

foram criminalmente condenadas, o Superior Tribunal de Justiça já analisou 

caso análogo, em que o direito ao esquecimento é pleiteado contra a 

empresa provedora de sites de busca na internet, definindo pela sua 

improcedência.  

 

No arresto, concluiu a Colenda Corte que o site provedor 

das buscas não é o detentor da informação que a parte visa que não seja 

divulgada, pelo que não pode ser responsabilizada pela eliminação dos 

resultados obtidos com a digitação do nome da pessoa. Vejamos a ementa 

do julgado: 

 

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 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) 
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Merecem destaques, ainda, trechos do acórdão: 

 

O papel dos provedores de pesquisa se restringe à 
identificação de páginas na Internet onde determinado dado 
ou informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente 
veiculados. Como afirmado acima, a recorrente não 
armazena as informações e imagens indicadas pela recorrida, 
de modo que não há como lhe imputar responsabilidade por 
elas. 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. Se a página possui conteúdo ilícito, cabe ao 
ofendido adotar medidas tendentes à sua própria supressão, 
com o que estarão, automaticamente, excluídas dos 
resultados de busca virtual dos sites de pesquisa. 
Em razão das características dos provedores de aplicações 
de busca na Internet, acima resumidas, este Superior 
Tribunal de Justiça entendeu que os provedores de pesquisa: 
(i) não respondem pelo conteúdo do resultado das buscas 
realizadas por seus usuários; (ii) não podem ser obrigados a 
exercer um controle prévio do conteúdo dos resultados das 
buscas feitas por cada usuário; e (iii) não podem ser 
obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados 
da busca de determinado termo ou expressão (REsp 
1.316.921/RJ, Terceira Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 
29/06/2012). 
 

Tem-se que o caso que gerou o precedente no Superior 

Tribunal de Justiça, de observância obrigatória considerando a nova 

sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil/2015, é análogo ao 

ora em comento, o que retira a verossimilhança das alegações da parte 

autora, ora Agravada, impossibilitando a concessão da tutela provisória 

pleiteada.  

 

III – VOTO  

 

Pelo exposto, o voto é pelo conhecimento e provimento 

do recurso, reformando a decisão agravada para indeferir o pedido de tutela 

provisória.  
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IV – DISPOSITIVO 

 

ACORDAM os integrantes da Décima Segunda Câmara 

Cível, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder provimento ao 

recurso, nos termos do voto. 

 

O julgamento foi presidido por esta Relatora, e dele 

participaram o Excelentíssimo Juiz Substituto em 2º Grau Luciano Carrasco 

Falavinha Souza (em substituição ao Des. Luis Espíndola) e o Excelentíssimo 

Desembargador Mario Luiz Ramidoff. 

 

Curitiba, 13 de setembro de 2017. 

 

 

 

Desª IVANISE MARIA TRATZ MARTINS 

      Relatora 
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