
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.599.054 - RJ (2016/0120495-5)
  

RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE : JOSÉ ROBERTO PORTUGAL COMPASSO 
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS VIEIRA RODRIGUES FILHO E OUTRO(S) - 

RJ163083    
TÂNIA PINTO GUIMARÃES DE AZEVEDO  - RJ104030 

AGRAVADO  : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 
ADVOGADOS : EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S) - SP091311    

FABIANA REGINA SIVIERO  - SP147715    
EDUARDO MENDONÇA  - RJ130532    
FABIO RIVELLI  - RJ168434    
MARIANA CUNHA E MELO  - RJ179876 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR 
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI 
FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 
DO STJ. OFENSA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC/73. OFENSA 
AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL 
LOCAL QUE RECONHECEU CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO 
IMPOSTA AO PROVEDOR DE PESQUISA, DE RETIRAR TRÊS 
PÁGINAS DA INTERNET, CUJO CONTEÚDO SE MOSTRAVA 
OFENSIVO À HONRA DO AUTOR. REFORMA DO 
ENTENDIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. FILTRAGEM PRÉVIA 
DE BUSCAS. BLOQUEIO DE PALAVRAS-CHAVES QUE 
CONDUZAM AO NOME DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTE. 
1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser 
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele 
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado 
pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos 
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 
2. A matéria contida nos arts. 5º da LICC, e 286, II, do CPC/73, tidos 
por ofendidos, não foi enfrentada pelo Tribunal de origem nem 
mesmo depois da oposição dos embargos de declaração.  Assim, 
caberia à parte, nas razões do seu especial, alegar a violação do 
art. 535 do CPC/73 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a 
existência de possível omissão no julgado, o que não foi feito. 
Incidência, no caso, da Súmula n° 211 do STJ. 
3. Para afastar o entendimento assentado no acórdão recorrido, de 
que não foi desrespeitado o princípio da congruência, e que, de fato 
houve o integral cumprimento da decisão judicial consistente na 
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exclusão das páginas da internet relacionadas na inicial, que 
continham matérias ofensivas à honra do autor, seria necessário o 
reexame dos fatos da causa, providência essa que se mostra 
inadmissível, na via eleita, em razão do óbice da Súmula nº 7 do 
STJ.
4. Esta eg. Terceira Turma, em recente julgado, firmou o 
entendimento de 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 da página onde este estiver inserido (AgInt no REsp nº 
1.593873, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 
17/11/2016).
5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. 

 
  

ACÓRDÃO

  Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao agravo, com imposição de multa, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, 

Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze (Presidente) votaram com o Sr. 

Ministro Relator. 

Brasília, 25 de abril de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRO MOURA RIBEIRO  

Relator
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AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.599.054 - RJ (2016/0120495-5)
  

RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE : JOSÉ ROBERTO PORTUGAL COMPASSO 
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS VIEIRA RODRIGUES FILHO E OUTRO(S) - 

RJ163083    
TÂNIA PINTO GUIMARÃES DE AZEVEDO  - RJ104030 

AGRAVADO  : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 
ADVOGADOS : EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S) - SP091311    

FABIANA REGINA SIVIERO  - SP147715    
EDUARDO MENDONÇA  - RJ130532    
FABIO RIVELLI  - RJ168434    
MARIANA CUNHA E MELO  - RJ179876 

RELATÓRIO

O EXMO.  SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO (Relator): 

JOSÉ ROBERTO PORTUGAL COMPASSO (JOSÉ ROBERTO) 

ajuizou ação de indenização por dano moral contra GOOGLE BRASIL INTERNET 

LTDA. (GOOGLE), visando a exclusão de páginas do provedor que, em sua 

ferramenta de pesquisa, remetiam a certos links que hospedavam conteúdo ofensivo à 

sua honra.

A ação foi julgada procedente, sendo determinada a exclusão das 

páginas referidas na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sobreveio cumprimento provisório da sentença, com fulcro no art. 

475-J do CPC/73, no qual JOSÉ ROBERTO afirmou o descumprimento da obrigação, 

requerendo, em razão disso, o pagamento do valor de R$ 233.694,36 (duzentos e 

trinta e três mil seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos).

Contra tal decisão, a GOOGLE interpôs agravo de instrumento, 

afirmando a exclusão das páginas da internet indicadas na inicial, não havendo falar 

em pagamento da multa requerida.

Ao julgar o agravo, a Corte fluminense, por maioria de votos, deu-lhe 

provimento a fim de reconhecer cumprida a obrigação.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a, da 

Constituição Federal, JOSÉ ROBERTO alegou violação dos arts. 5º da LICC e 128, 

286, II, e 460, todos do CPC/73.

Sustentou em suma, que (1) o acórdão recorrido deu uma 

interpretação excessivamente formalista e iníqua dos pedidos, da causa de pedir e do 

título executivo formado na ação ordinária, circunstância que, no mundo dos fatos, 
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esvaziou completamente a efetividade do provimento jurisdicional; (2) o conteúdo 

ofensivo presente nos links  identificados na inicial deve ser retirado, a partir de uma 

“interpretação lógico-sistemática dos pedidos e da causa de pedir constantes da 

inicial”, na linha da jurisprudência uníssona do eg. STJ; (3) o acórdão recorrido 

conferiu ao princípio da congruência interpretação contrária à própria finalidade da 

norma processual; e, (4) a interpretação conjunta do pedido, da causa de pedir e do 

título executivo conduz forçosamente à conclusão de que o acórdão recorrido deve ser 

reformado.

Em decisão monocrática de minha relatoria, não conheci do recurso 

especial ante a falta de prequestionamento de dispositivos de lei federal e pela 

incidência da Súmula nº 7 do STJ, sendo referida decisão ementada nos seguintes 

termos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A 

ÉGIDE DO CPC/73.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. 

PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. 

FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. 

OFENSA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC/73. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL 

LOCAL QUE RECONHECEU CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

À GOOGLE, DE RETIRAR 3 (TRÊS) PÁGINAS DA INTERNET, 

CUJO CONTEÚDO SE MOSTRAVA OFENSIVO À HONRA DO 

AUTOR. REFORMA DO ENTENDIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 

RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO (e-STJ, fl. 142).

No presente agravo interno, JOSÉ ROBERTO defendeu, em síntese, 

(1) a desnecessidade de reexame de matéria fática quanto à apontada ofensa aos 

arts. 128 e 460 do CPC/73, por se tratar de questão exclusivamente de direito, 

relacionada à interpretação do título executivo consistente em fixar o alcance e o 

sentido da obrigação imposta pela decisão transitada em julgado (multa); (2) o acórdão 

recorrido concluiu, com base em uma interpretação formalista e restritiva dos pedidos 

e do princípio da congruência, que o título executivo só obrigava a GOOGLE a tirar do 

ar as três URLs apontadas na inicial, razão pela qual reputou cumprida a obrigação 

prevista na sentença transitada em julgado; (3) na inicial, postulou não só a retirada 

das URLs já suprimidas pelo GOOGLE, como também dos links  que contivessem a 

descrição apresentada no item III (i) (“Do Pedido”), ou seja, o pedido contemplava 

todas as páginas eletrônicas relativas aos links  expressamente descritos no item III, (i), 
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da inicial, o que não foi cumprido; (4) o prequestionamento da matéria contida no art. 

286, II, do CPC/73, que autoriza a formulação de pedidos genéricos, quando não for 

possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito ; (5) 

tendo sido descumprido o comando sentencial, era de rigor o pagamento das 

astreintes; e, (6) o prequestionamento da matéria relativa à ofensa ao art. 5º da LICC.

A impugnação foi apresentada (e-STJ, fls. 163/190). 

É o relatório. 
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AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.599.054 - RJ (2016/0120495-5)
  
RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE : JOSÉ ROBERTO PORTUGAL COMPASSO 
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS VIEIRA RODRIGUES FILHO E OUTRO(S) - 

RJ163083    
TÂNIA PINTO GUIMARÃES DE AZEVEDO  - RJ104030 

AGRAVADO  : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 
ADVOGADOS : EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S) - SP091311    

FABIANA REGINA SIVIERO  - SP147715    
EDUARDO MENDONÇA  - RJ130532    
FABIO RIVELLI  - RJ168434    
MARIANA CUNHA E MELO  - RJ179876 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR 
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI 
FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 
DO STJ. OFENSA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC/73. OFENSA 
AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL 
LOCAL QUE RECONHECEU CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO 
IMPOSTA AO PROVEDOR DE PESQUISA, DE RETIRAR TRÊS 
PÁGINAS DA INTERNET, CUJO CONTEÚDO SE MOSTRAVA 
OFENSIVO À HONRA DO AUTOR. REFORMA DO 
ENTENDIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. FILTRAGEM PRÉVIA 
DE BUSCAS. BLOQUEIO DE PALAVRAS-CHAVES QUE 
CONDUZAM AO NOME DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTE. 
1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser 
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele 
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado 
pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos 
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 
2. A matéria contida nos arts. 5º da LICC, e 286, II, do CPC/73, tidos 
por ofendidos, não foi enfrentada pelo Tribunal de origem nem 
mesmo depois da oposição dos embargos de declaração.  Assim, 
caberia à parte, nas razões do seu especial, alegar a violação do 
art. 535 do CPC/73 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a 
existência de possível omissão no julgado, o que não foi feito. 
Incidência, no caso, da Súmula n° 211 do STJ. 
3. Para afastar o entendimento assentado no acórdão recorrido, de 
que não foi desrespeitado o princípio da congruência, e que, de fato 
houve o integral cumprimento da decisão judicial consistente na 
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exclusão das páginas da internet relacionadas na inicial, que 
continham matérias ofensivas à honra do autor, seria necessário o 
reexame dos fatos da causa, providência essa que se mostra 
inadmissível, na via eleita, em razão do óbice da Súmula nº 7 do 
STJ.
4. Esta eg. Terceira Turma, em recente julgado, firmou o 
entendimento de 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 da página onde este estiver inserido (AgInt no REsp nº 
1.593873, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 
17/11/2016).
5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. 
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AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.599.054 - RJ (2016/0120495-5)
  
RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE : JOSÉ ROBERTO PORTUGAL COMPASSO 
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS VIEIRA RODRIGUES FILHO E OUTRO(S) - 

RJ163083    
TÂNIA PINTO GUIMARÃES DE AZEVEDO  - RJ104030 

AGRAVADO  : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 
ADVOGADOS : EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S) - SP091311    

FABIANA REGINA SIVIERO  - SP147715    
EDUARDO MENDONÇA  - RJ130532    
FABIO RIVELLI  - RJ168434    
MARIANA CUNHA E MELO  - RJ179876 

VOTO

O EXMO.  SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO (Relator): 

O recurso não comporta acolhimento. 

De plano, vale pontuar que o presente agravo interno foi interposto 

contra decisão publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela 

qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele 

prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ 

na sessão de 9/3/2016:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos 

os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

Conforme constou do relatório, JOSÉ ROBERTO aforou ação de 

indenização por dano moral contra a GOOGLE visando a exclusão de páginas do 

provedor que, em sua ferramenta de pesquisa, remetiam a certos links  que 

hospedavam conteúdo ofensivo à honra do autor.

A ação foi julgada procedente, sendo determinada a exclusão das 

páginas referidas na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sobreveio cumprimento provisório da sentença, com fulcro no art. 

475-J do CPC/73, no qual JOSÉ ROBERTO afirmou o descumprimento da obrigação, 

requerendo, em razão disso, o pagamento do valor de R$ 233.694,36 (duzentos e 

trinta e três mil seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos).

Contra tal decisão, a GOOGLE interpôs agravo de instrumento, 

afirmando a exclusão das páginas da internet indicadas na inicial, não havendo falar 
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em pagamento da multa requerida.

Ao julgar o agravo, a Corte fluminense, por maioria de votos, deu-lhe 

provimento a fim de reconhecer cumprida a obrigação.

Sobreveio recurso especial, do qual não conheci, em razão da falta de 

prequestionamento dos dispositivos de lei tidos por violados e pela incidência da 

Súmula nº 7 do STJ.

É contra essa decisão que se volta a presente insurgência.

Sem razão, contudo.

(1) Da violação a dispositivos de lei federal

Conforme constou na decisão agravada, a matéria contida nos arts. 5º 

da LICC e 286, II, do CPC/73, tidos por ofendidos, não foi enfrentada pelo Tribunal de 

origem nem mesmo depois da oposição dos embargos de declaração.

Assim, com base no que dispõe a Súmula n° 211 do STJ, o recurso 

especial não poderia ter sido analisado neste Tribunal Superior: Inadmissível recurso 

especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, 

não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Cumpre ainda destacar que caberia à parte, nas razões do seu 

especial, alegar a violação do art. 535 do CPC/73 a fim de que esta Corte pudesse 

averiguar a existência de possível omissão no julgado, o que não foi feito.

(2) Da ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC/73.

Nesse ponto, JOSÉ ROBERTO afirmou, dentre outros argumentos, 

que o acórdão recorrido fez uma interpretação excessivamente formalista e iníqua dos 

pedidos, da causa de pedir e do título executivo formado na ação de conhecimento, 

circunstância que, no mundo dos fatos, esvaziou completamente a efetividade do 

provimento jurisdicional.

É cediço que é o autor quem fixa os limites da lide, ou seja, o princípio 

da correlação ou adstrição entre o pedido e a decisão judicial de que tratam os arts. 

128 e 460 do CPC/73.

Assim, consoante o princípio da congruência, exige-se a adequada 

correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento 
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citra , extra  ou ultra petita , a teor do que prescrevem os dispositivos acima elencados.

No caso concreto, a Corte de origem, ao analisar o tema, ressaltou o 

seguinte:

Deve-se mencionar, ainda, que a astreinte tem por escopo punir a 

recalcitrância, o desrespeito de determinações judiciais. No caso em 

tela, repita-se, não se pode afirmar que teria havido afronta à 

autoridade judicial ou mesmo descumprimento do constante na 

sentença, sendo, processualmente inadequado impor qualquer 

condenação à recorrente a tal título, sob pena de nulidade 

absoluta (julgamento extra petita).

Releva notar, por fim, que não se trata aqui de formalismo 

processual exacerbado ou mesmo insensibilidade à problemática 

vivida pelo recorrido. Pelo contrário, o que se busca é aplicação 

isenta das regras garantidoras do devido processo legal, 

notadamente o disposto no artigo 460, do CPC (Princípio da 

Congruência), eis que inadmissível a imposição de multa por 

descumprimento de decisão judicial quando se comprovou o 

atendimento da ordem  (fls. 11/12 – indexador 00002) [e-STJ, fl. 55, 

sem destaque no original].

Assim, para afastar o entendimento assentado no acórdão recorrido, 

de que não foi desrespeitado o princípio da congruência, e que, de fato houve o 

integral cumprimento da decisão judicial consistente na exclusão das páginas da 

internet relacionadas na inicial, que continham matérias ofensivas à honra do autor, 

seria necessário o reexame dos fatos da causa, providência essa que se mostra 

inadmissível, na via eleita, em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ.

(3) Do direito ao esquecimento

Cumpre observar que a GOOGLE cumpriu com o determinado no 

comando sentencial, excluindo do provedor de buscas na rede mundial de 

computadores as URLs que continham matérias alegadamente ofensivas à honra de 

JOSÉ ROBERTO. 

Ao meu sentir, a sua recalcitrância tem por escopo subjacente o direito 

ao esquecimento, aqui definido como o direito de não ser lembrado contra sua 

vontade, especificamente no tocante a fatos desabonadores veiculados na mídia por 

meio da internet.

Com relação ao tema, a eg. Terceira Turma desta Corte, em recente 
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julgado,  firmou a compreensão de 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 da página 

onde este estiver inserido (AgInt no REsp nº 1.593873, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/11/2016). 

Assim, exsurge do entendimento acima firmado que a GOOGLE não é 

obrigada a excluir todo e qualquer link que conduza à busca relacionada ao nome do 

ora agravante – JOSÉ ROBERTO –, mormente porque, como afirmado, já o fez em 

relação às URLs apontadas na inicial. 

Direito ao esquecimento contra a GOOGLE, aqui, é impossível.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada por JOSÉ 

ROBERTO capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela 

decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração.

E considerando anterior advertência quanto à incidência das normas 

do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa, verifica-se o caráter 

protelatório do presente agravo interno a ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 

1.021, § 4º, do NCPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada 

ao depósito prévio de tal valor.

Nessas condições, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo 

interno, aplicando ao agravante a multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 1.021, § 4º, do NCPC.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
AgInt  no

Número Registro: 2016/0120495-5 REsp 1.599.054 / RJ

Números Origem:  00267337620158190000  04783669220148190001  201625101787

PAUTA: 25/04/2017 JULGADO: 25/04/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : JOSÉ ROBERTO PORTUGAL COMPASSO 
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS VIEIRA RODRIGUES FILHO E OUTRO(S) - RJ163083 

 TÂNIA PINTO GUIMARÃES DE AZEVEDO  - RJ104030 
RECORRIDO : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 
ADVOGADOS : EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S) - SP091311 

 FABIANA REGINA SIVIERO  - SP147715 
 EDUARDO MENDONÇA  - RJ130532 
 FABIO RIVELLI  - RJ168434 
 MARIANA CUNHA E MELO  - RJ179876 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : JOSÉ ROBERTO PORTUGAL COMPASSO 
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS VIEIRA RODRIGUES FILHO E OUTRO(S) - RJ163083 

 TÂNIA PINTO GUIMARÃES DE AZEVEDO  - RJ104030 
AGRAVADO  : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 
ADVOGADOS : EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S) - SP091311 

 FABIANA REGINA SIVIERO  - SP147715 
 EDUARDO MENDONÇA  - RJ130532 
 FABIO RIVELLI  - RJ168434 
 MARIANA CUNHA E MELO  - RJ179876 

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, com imposição de multa, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas 
Cueva e Marco Aurélio Bellizze (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
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