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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. 
INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO 
COM FULCRO NO ARTIGO 267, I E VI, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL DE 1973. RECURSO DO AUTOR. 1. 
ALEGADA INCONGRUÊNCIA ENTRE RELATÓRIO, 
FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO. SENTENÇA QUE 
RELATA OS FATOS, CONFORME MENCIONADOS NA 
INICIAL, E, ANTE AS DISPOSIÇÕES LEGAIS, CONCLUI 
PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TESE 
RECHAÇADA. 2. OBJETIVADA SUPRESSÃO, PELOS 
SITES DE PESQUISA DEMANDADOS, DAS 
INFORMAÇÕES RELATIVAS À CONDENAÇÃO CRIMINAL 
DO DEMANDANTE. 2.1. CONHECIMENTO, PELO AUTOR, 
DA PÁGINA  E DA URL (UNIVERSAL RESOURCE 
LOCATOR) DO SITE QUE CONTÉM AS INFORMAÇÕES. 
2.2. DADOS QUE PERMANECERÃO HOSPEDADOS NO 
SITE ORIGINAL (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA 
CATARINA). 2.3. CONSULTA QUE, AO SER REALIZADA 
POR MEIO DE OUTRA PÁGINA DE PESQUISA, 
ENCONTRARÁ OS MESMOS DADOS QUE O AUTOR 
PRETENDE SUPRIMIR. 2.4 AUSÊNCIA DE INTERESSE 
PROCESSUAL EVIDENCIADA. 3. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO.

Em outras palavras, se a vítima identificou o autor do ato 
ilícito não tem motivo para demandar contra aquele que 
apenas facilita o acesso a esse ato  que, vale repisar, até 
então se encontra publicamente disponível na rede para  
divulgação.

Conclui-se, portanto, que preenchidos os requisitos 
indispensáveis à  exclusão, da web, de uma determinada 
página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou 
ofensivo – notadamente a identificação do URL dessa página 
–, a vítima carecerá de interesse de agir contra o provedor 
de pesquisa,  por absoluta falta de utilidade da jurisdição.

Como bem anota José Carlos Barbosa Moreira, somente 
haverá interesse processual quando a providência 
jurisicional, "por sua natureza, verdadeiramente se revele – 
sempre em tese – apta a tutelar, de maneira tão completa 
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quanto possível, a situação jurídica do requerente".
Dessarte, não haverá nenhum interesse em demandar 

contra o provedor de pesquisa, pois, munida do URL da 
página em que inserido o conteúdo dito ofensivo 
(indispensável para o exercício da ação), poderá a vítiuma 
acionar diretamente o autor do ato ilícito, com o que, julgado 
procedente o pedido e retirada da internet a página, o 
respectivo conteúdo será automaticamente excluído do 
resultado das buscas realizadas junto a qualquer provedor 
de pesquisa (ANDRIGHI, Fátima Nancy. Revista TST, 
Brasília, vol. 78, n. 3, jul/set 2012).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 
0308316-37.2015.8.24.0008, da Comarca de Blumenau (3ª Vara Cível), em que 
é apelante Luiz Juppa Monteiro e apelados Google Brasil Internet Ltda, Microsoft 
Corporation, Yahoo do Brasil Internet Ltda:

A Primeira Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido por este Relator e 
dele participaram os Desembargadores Domingos Paludo e Artur Jenichen Filho.

Florianópolis, 01 de setembro de 2016.

Desembargador Raulino Jacó Brüning
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

Adoto o relatório da r. sentença de fls. 36/40, da lavra do 

Magistrado  Cássio José Lebarbenchon Angulski, por refletir fielmente o contido 

no presente feito, in verbis:

Trata-se de ação de conhecimento, de preceito cominatório, movida por 
LUIZ JUPPA MONTEIRO, qualificado e representado, em face de Google Brasil 
Internet Ltda. Yahoo do Brasil Internet Ltda. e Microsoft Corporation, 
individuados, pelas razões e fundamentos expostas na inicial de fls. 1-15, 
acompanhada dos documentos de fls. 16-34.

Para tanto, assegura que efetivamente no ano de 2009, o requerente 
estava na companhia de outras pessoas, quando um deles subtraiu um 
aparelho de telefone móvel de um transeunte, culminando com o ajuizamento 
da competente ação penal (008.12.004861-0) e, conseguinte condenação pela 
prática do crime de roubo (art. 157 do CP).

Afirma ainda, que a pena foi integralmente cumprida pelo requerente. Não 
obstante, o autor vem sofrendo severas e contundentes limitações no seu dia-a-
dia, porquanto ao digitar seu nome nos sites de buscas dos requeridos, surgem 
links referentes ao fato  aludido que advogam em seu desfavor.

Após outros considerados que por brevidade ficam fazendo parte da 
presente, invocou os permissivos legais e jurisprudenciais que entende 
aplicáveis à espécie, requerendo liminarmente e inaudita altera pars, que se 
determine à parte ré que "não mais apresentem resultados nas suas 
ferramentas de buscas pela internet, quando o parâmetro informado for o nome 
do Requerente", cuja confirmação se requer ao final, como pedido definitivo.

Em necessário, o relatório. DECIDO.

Acresço que o Togado a quo indeferiu a inicial e julgou extinto o 

feito, com base no artigo 267, I e VI, do Código de Processo Civil de 1973 - 

vigente à época dos fatos -, conforme parte dispositiva que segue:

Isto posto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito, sem análise 
do mérito, com fulcro nos arts. 267 inciso I e VI c/c 295 inciso III, ambos do 
Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas 
processuais, observando-se o disposto no art. 34 do Regimento de Custas e 
Emolumentos do Estado de Santa Catarina. Sem honorários

Inconformado, Luiz Juppa Monteiro apela, sustentando: a) 

incongruência entre relatório e parte dispositiva da sentença, na medida em que 

ao narrar os fatos o juiz parece ter entendido a motivação do autor, entretanto, 
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indeferiu a inicial por falta de interesse; b) que não busca ilidir resultados de 

pesquisas de atos ilícitos, mas, sim, relativos à condenação criminal que sofreu, 

mas que já foi cumprida; c) que a página eletrônica do Tribunal de Justiça é alvo 

de consulta por profissionais da área do direito e não do público em geral; d) "o 

fato danoso é a disponibilização das decisões condenatórias no repertório 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de modo que, as 

decisões em si são públicas, o que inviabilizaria a ação ora intentada". Ao final, 

postula seja anulada a decisão de primeiro grau, determinando-se o retorno dos 

autos à origem para regular processamento do feito (fls. 44/53).

Sem contrarrazões, tendo em vista que não fora triangularizada a 

relação processual.

Os autos ascenderam a esta Corte de Justiça.

O Ministério Público afirmou ser desnecessária sua intervenção no 

feito (fl.7 – autos físicos).
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VOTO

O recurso é tempestivo (fls.43/44) e está munido de preparo (fls. 

54/55).

1. Da ordem de julgamento

O julgamento do presente recurso – em inobservância à ordem 

preferencial disposta no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil de 2015 – 

justifica-se em razão de “[...] simples arranjo de trabalho visando à maior 

eficiência jurisdicional [...]” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz; e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 112).

Relevante ponderar que as particularidades que permeiam o 

recurso em análise impedem o atendimento da ordem prevista na lista citada, 

sob pena de inegável afronta ao princípio da eficiência, disposto no artigo 8º do 

Diploma Processual Civil atual.   

2. Do recurso

2.1 Da alegada incongruência entre relatório, fundamentação e 

parte dispositiva da decisão

Postula o réu a reforma da sentença que indeferiu a inicial e 

extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Sustenta, inicialmente, a incongruência do decisum, na medida em 

que, de seu relatório extrai-se que o Togado de primeiro grau teria compreendido 

a motivação do ajuizamento da demanda, contudo, na parte dispositiva, o 

Togado extinguiu o feito por ausência de interesse processual.

Razão, todavia, não lhe assiste.

Isso porque da leitura da sentença ora impugnada verifica-se que o 
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Magistrado de primeiro grau relatou os fatos consoante os argumentos lançados 

na inicial. No entanto, ao analisar a situação fática e fazer a subsunção do caso 

às normas legais, concluiu pela ausência de interesse, indeferindo a inicial.

Nessa toada, o que se verifica é que não há incongruência do 

decisum, mas, sim, uma análise do tema e das normas a ele aplicáveis que 

resultaram na conclusão de ausência de interesse de agir do autor.

Tais fundamentos, ao contrário do alegado pelo apelante, não 

configuram incongruência, mas, sim, análise do tema.

As discussões acerca da norma aplicável ao caso e, por 

consequência, da decisão, fizeram parte do apelo interposto e passam a ser 

analisadas.

2.2. Do pedido de exclusão das informações da página das rés

Extrai-se do processado que o autor foi condenado em razão de 

furto, já tendo cumprido sua pena. Entretanto, o demandante alega que, ao ser 

realizada consulta em seu nome nos sites de busca demandados, as primeiras 

informações que são catalogadas referem-se à aludida condenação judicial. 

Argumenta que tal fato gera dificuldades em sua rotina diária, na medida em que 

ao procurar emprego ou ter seu nome consultado, tem sua imagem atribuída a 

tal situação, mesmo já tendo cumprido a pena.

Defende o direito ao esquecimento e a observância do princípio da 

dignidade da pessoa humana.

Pois bem, da leitura dos autos o que se conclui é que as páginas 

que trazem as informações sobre a condenação do autor, referem-se às 

decisões contidas no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na aba 

dedicada ao acesso à jurisprudência.

De início, mister tecer algumas considerações acerca dos sites de 

busca existentes na internet.

Tais ferramentas tem como principal funcionalidade pesquisa de 
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páginas que contenham as informações consultadas por usuários.

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi, ao analisar o REsp 

n.1.193.764:

 

 Inicialmente , é preciso determinar natureza jurídica dos provedores de 
serviços de internet , em especial do GOOGLE, pois somente assim será 
possível definir os limites de sua responsabilidade a existência de relação de 
consumo.

A world wide web (ww) é uma rede mundial composta pelo somatório de 
todos os servidores a ela conectados. Esses servidores são bancos de dados 
que concentram toda informação disponível na internet , divulgadas por 
intermédio da incontáveis páginas de acesso (webpages).

Os provedores de serviços de internet são aqueles que fornecem serviços 
ligados ao funcionamento dessa rede mundial de computadores, ou por meio 
dela. 

Trate-se de gênero do qual são espécies ademais categorias, tais com: 
(i)provedores  de backbone (espinha dorsal), que detêm estrutura de rede 
capaz de processar grandes  volumes de informação. Sãos responsáveis pela 
conectividade da internet , oferecendo  sua infraestrutura terceiros, que 
repassam aos usuários finais acesso à rede; (i)  provedores de acesso, que 
adquirem a infraestrutura dos provedores backbone  e revendem aos usuários 
finais, possibilitando a esses conexão com a internet ; (i)  provedores de 
hospedagem, que armazenam dados de terceiros, conferindo-lhes acesso  
remoto; (iv) provedores de informação, que produzem as informações 
divulgadas na  internet ; e(v) provedores de conteúdo, que disponibilizam na 
rede as informações  criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação.

Da aludida explicação conclui-se, portanto, que os sites de busca 

"captam" links de outros sites que indicam possuir semelhança com a pesquisa 

lançada pelo usuário.

Tais links possuem uma URL (Universal Resource Locator – 

Localizador Universal de Recursos), ou seja, um endereço virtual, que direciona 

o navegador até o endereço de origem, em que está hospedada a informação.

Em uma analogia muito singela, comparando-se o ambiente virtual 

a uma biblioteca, a página de busca seria o espaço no qual os livros estão 

dispostos, porém, a URL, por sua vez, equivaleria a uma página de um livro 

específico, que contém a informação procurada.

Pois bem, no caso sob análise, o próprio autor indica que as 
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informações estão lançadas na página eletrônica do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, conhecendo, portanto, o endereço eletrônico que pretende suprimir da 

pesquisa virtual, e, ainda, o site em que está hospedada a informação.

Entretanto, há de se ponderar que, consoante se extrai das 

assertivas lançadas pelo demandante, seu objetivo é que, lançando-se seu nome 

nos sites de consulta, não mais apareçam as informações acerca de sua 

condenação na esfera criminal.

Todavia, há de se destacar que a presente ação foi ajuizada contra 

Google Brasil Internet Ltda., Yahoo do Brasil Internet Ltda. e Microsoft 

Corporation, somente três de uma infinidade de sites de buscas disponíveis 

atualmente na internet. 

Assim, ainda que, por hipótese, atendida a sua pretensão nesta 

demanda, o objetivo não seria alcançado, porquanto, manter-se-ia no site desta 

Corte as informações que pretende suprimir. Logo, realizada consulta em página 

de busca distinta das ora demandadas, novamente surgiriam as informações 

indesejadas pelo autor, evidenciando-se, portanto, sua ausência de interesse.

Isso porque, conforme dispunha o artigo 3º do Código de Processo 

Civil de 1973 (artigo 17 da Legislação em vigência, com algumas alterações de 

redação), "Para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e 

legitimidade".

Acerca do interesse processual, leciona Hélio do Valle Pereira:

Em verdade o interesse processual não é desgarrado do interesse  
substancial, tanto que um dos seus requisitos é utilidade. Só que esta é vista de 
forma objetiva, em conformidade com os valores subjacentes à hipótese. 
Portanto, se alguém é credor tem interesse na cobrança, pois, do ponto de vista 
normativo, avulta a vantagem derivada do aditamento pecuniário  à revelia de 
predicados outros que sirvam de estímulo. Contudo, não haverá essa mesma 
utilidade, por exemplo, na cobrança insignificante de crédito, de dimensão 
inexpressiva. Não se justifica, economicamente, a movimentação da máquina 
judiciária por absoluta ninharia (STJ, Resp 601.356- PE, rel. Min. Franciulli 
Netto); não haverá interesse substancial, objetivamente investigado o caso. 
Inocorrendo utilidade, também não haverá interesse de agir. O mesmo 
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vale para a necessidade. É claro que a investigação sobre a necessidade ou 
desnecessidade da tutela jurisdicional invocada pelo autor para obter a 
satisfação do direito alegado implic obrigatoriamente perquirir a respeito da 
ameaça ou violação desse direito, ou seja, sobre o ponto pertinente à relação 
substancial (Fábio Luiz Gomes, Comentários ao Código de Processo Civi, v. III, 
p. 302) (Manual de direito processual civil: roteiros de aula. Processo de 
conhecimento 2. ed. Florianópolis, conceito editorial, 2008, p. 88/89) (grifo 
acrescido).

Acrescenta Joel Dias Figueira Júnior:

O interesse de agir é um outro requisito de validade da demanda, e, como 
tal, aparece no plano jurídico processual como afirmação hipotética do autor, 
referente a sua necessidade de obter a tutela jurisdicional do Estado à 
satisfação das pretensões deduzidas.

Assim, ao propor a demanda, ao lado dos demais requisitos das 
chamadas condições da ação, deverá o autor demonstrar o sei interesse 
de agir em juízo, sob pena de indeferimento liminar da peça [...].

Em outras palavras, "é condição da ação o interesse de agir, 
consistente na necessidade de obter-se através do processo a proteção 
do seu interesse violado. 

Para tanto, configura tal interesse a utilidade e a necessidade da 
tutela requerida como único meio de satisfazer a pretensão, à evidência de 
dano ou perigo de dano jurídico. Sendo a tutela jurisdicional 
desnecessária para o fim colimado, o autor é carecedor de ação, impondo-
se a extinção do processo.' (TJSC, AC 96002400-0, Tubarão, Rel. Des. 
Pedro Manoel Abreu)"

[...] Assim, existindo, aparentemente ou não, os três requisitos, no 
momento da propositura da ação, e desaparecendo qualquer um deles no 
decorrer do processo ou vindo à tona a sua inexistência, torna-se manifesta a 
carência de ação; o inverso também é verdadeiro. (grifo acrescido. Comentários 
ao código de processo civil: v. 4 : tomo II : do processo de conhecimento, arts. 
282 a 331/ Joel Dias Figueira Júnior ; [coordenação de Ovídio A. Baptista da 
Silva]. - 2. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 
186/188).

Hélio do Valle Pereira, citando Galeno Lacerda,  acrescenta:

Diante do pedido, há que se raciocinar na condicional, com juízos 
hipotéticos. Se verídicos os fatos narrados, existe lei que ampara a pretensão? 
Estaria o autor realmente interessado ? Seria ele titular do direito que pretende, 
e o réu sujeito passivo de eventual relação? As dúvidas se fazem na hipótese, 
no pressuposto, de verazes as declarações de fato. Concede-se ao autor o 
máximo de credibilidade, para verificar-se, não se tem direito à sentença 
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favorável, mas se não o desamparam questões prejudiciais, que tornariam 
inane e vã a prova do alegado. Trata-se, pois, rigorosamente, de investigar 
preliminares com total despreocupação do resultado da sentença, no que 
concerne à posterior apreciação dos fatos. Quer ganhe ou perca, afinal, a 
demanda, deve o autor satisfazer os requisitos que o habilitem a agir, sem 
os quais seria inútil o trabalho processual (Despacho Saneador, p. 78/79). 
(PEREIRA, Hélio do Valle. Manual de direito processual civil: roteiros de aula. 2ª 
ed.Florianópolis: Conceito, 2008, p. 91)

Evidente, portanto, que, conhecendo o autor a página eletrônica em 

que está hospedada a informação indesejada, não há interesse de agir – na 

modalidade utilidade – do pedido de exclusão voltado ao site de pesquisa, na 

medida em que a pretensão objetivada (supressão da informação da internet) 

não seria atendida.

Mais uma vez, destaca-se artigo da Ministra Nancy Andrighi sobre o 

tema:

Em outras palavras, se a vítima identificou o autor do ato ilícito não tem 
motivo para demandar contra aquele que apenas facilita o acesso a esse ato  
que, vale repisar, até então se encontra publicamente disponível na rede para  
divulgação.

Conclui-se, portanto, que preenchidos os requisitos indispensáveis à  
exclusão, da web, de uma determinada página virtual, sob a alegação de 
veicular conteúdo ilícito ou ofensivo – notadamente a identificação do URL 
dessa página –, a vítima carecerá de interesse de agir contra o provedor de 
pesquisa,  por absoluta falta de utilidade da jurisdição.

Como bem anota José Carlos Barbosa Moreira, somente haverá interesse 
processual quando a providência jurisicional, "por sua natureza, 
verdadeiramente se revele – sempre em tese- apta a tutelar, de maneira tão 
completa quanto possível, a situação jurídica do requerente".

Dessarte, não haverá nenhum interesse em demandar contra o provedor 
de pesquisa, pois, munida do URL da página em que inserido o conteúdo dito 
ofensivo (indispensável para o exercício da ação), poderá a vítiuma acionar 
diretamente o autor do ato ilícito, com o que, julgado procedente o pedido e 
retirada da internet a página, o respectivo conteúdo será automaticamente 
excluído do resultado das buscas realizadas junto a qualquer provedor de 
pesquisa (ANDRIGHI, Fátima Nancy. Revista TST, Brasília, vol. 78, n. 3, jul/set 
2012).

Em arremate, mister frisar que o fato de se tratar de informação 

verídica, em nada altera a conclusão do julgado, na medida em que a ferramenta 

de pesquisa, o acesso a informação e a conclusão jurídica a respeito do tema se 
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mantêm.

Em situação muito semelhante:

   AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA PRETENDIDA PARA EXCLUSÃO 
DE REGISTROS DESABONADORES QUE CONTENHAM O NOME DO 
AGRAVANTE NOS RESULTADOS DE PESQUISA JUNTO AOS SITES DAS 
AGRAVADAS. SERVIÇO DE BUSCA QUE SE LIMITA A COMPILAR DADOS 
DE OUTROS VEÍCULOS DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 
ARTS. 273, CAPUT E § 1º, E 461, § 3º. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, 
Agravo de Instrumento n. 2008.024078-7, de Balneário Camboriú, rel. Des. 
Nelson Schaefer Martins, j. 26-8-2010).

Diante do exposto, o recurso deve ser conhecido e desprovido, 

mantendo-se incólume a decisão objurgada. 

CONCLUSÃO

Diante do exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso e 

negar-lhe provimento.
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