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AGRAVANTE:      GOOGLE DO BRASIL INTERNET LTDA 

AGRAVADO:        DELSO PEREIRA DA SILVA 

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA REGINA NOVA 

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO RECORRIDA 

QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. PRETENSÃO DO RECORRENTE 

NO SENTIDO DE QUE OS RÉUS DEIXEM DE FORNECER, 

COMO RESULTADO DO MECANISMO DE BUSCA NA 

REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INFORMAÇÕES 

QUE, SEGUNDO ALEGA, ESTARIAM DENEGRINDO A 

SUA IMAGEM. 

- Verifica-se a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora 

da medida guerreada, considerando que o Agravado logrou 

demonstrar, em princípio, o conteúdo ofensivo à sua honra, a partir 

da utilização da ferramenta de busca vinculando-o à estelionatários, 

tendo sido ele absolvido das acusações que lhe foram imputadas, 

absolvição esta que, inclusive, fora requerida pelo próprio 

Ministério Público. 

- Por certo que a permanência, na internet, do nome do Agravado, 

associado à conduta criminosa da qual foi remido, sem apresentar 

uma versão inteira e completa dos fatos, acaba por lesar a sua 
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honra, tendo ele o direito de não ver perpetuadas as notícias que lhe 

são vinculadas em site, através de ferramenta de busca 

disponibilizado pela Agravante.  

-  Entendimento jurisprudencial no sentido de que a tutela da 

dignidade da pessoa humana na sociedade da informação, inclui o 

direito ao esquecimento.  

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

 

   

ACÓRDÃO 

    Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo 

de instrumento, onde figuram as partes acima epigrafadas,  

ACORDAM, os Desembargadores que integram a 

Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-

LHE PROVIMENTO nos termos do voto da Desembargadora 

Relatora. 

                    RELATÓRIO 

   Agravo de Instrumento interposto pela GOOGLE 

BRASIL INTERNET LTDA insurgindo-se contra a decisão 

proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos 

autos da ação indenizatória por danos morais c/c obrigação de fazer, 
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ajuizada por DELSO PEREIRA DA SILVA e que também tem 

como Réu, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

   O Autor ajuizou a demanda sustentando que, no 

ano de 2009, teve sua liberdade cerceada através de uma prisão 

perpetrada por policiais civis da 32ª DP, na qual teve indevidamente 

seu nome ligado ao de uma quadrilha de estelionatários, caso em que 

o Ministério Público não lhe ofereceu denúncia-crime e o Juízo da 1ª 

Vara Criminal Regional de Jacarepaguá reconheceu a ilegalidade 

daquela prisão, restaurando a sua liberdade e o seu bom nome 

(processo nº 0040023-44.2009.8.19.0203). 

   Aduz que, ainda assim, permanece a veiculação de 

conteúdos da internet pela 2ª Ré, associando o seu nome ao fato ora 

relatado, que constitui ofensa à sua honra, dificultando a sua 

colocação em um emprego.  Afirma que, mesmo após ter notificado a 

parte Ré, a proceder à retirada de seus sítios de toda e qualquer notícia 

que envolvesse o seu nome, as mesmas continuam a ser veiculadas na 

internet. 

   A decisão agravada proferida às fls. 69/70 – index. 

000055 e complementada pela decisão de fls. 97 – index. 000097, 

ambas dos autos originários, deferiu parcialmente a tutela de urgência, 

inaudita altera parte, para que os Réus retirassem de seus websites 

toda e qualquer inserção ou notícia que faça referência ao nome do 





 

 

 

DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0009898-08.2018.8.19.0000 

4 

 

III 

@ 

Demandante, com a prisão e crime de estelionato ocorridos em 2009 

(fls. 37 e 38), no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), no prazo máximo de 30 dias, sob pena de 

litigância de má fé e crime de desobediência (fls. 97). 

   Inconformada, a Agravante recorre, visando à 

reforma da decisão, alegando, em síntese, que, na qualidade de mera 

provedora de buscas na internet, não hospeda o conteúdo tido como 

ofensivo, existindo conflito entre aquele deferido em favor do 

Agravado e a garantia do direito de informação/interesse público, com 

relação ao conteúdo que se pretende suprimir da internet.      

Argumenta que o conteúdo que o Agravado alega 

estar lhe causando prejuízos está hospedado no site oficial da polícia 

civil do Estado do Rio de Janeiro, desde 14/10/2009, ou seja, por 

terceiro, ressaltando a ausência de sua obrigação de desindexação de 

resultados de pesquisas, não havendo que se cogitar de presença de 

fumus boni iuris e periculum in mora. 

   Às fls. 23 – index. 000023 foi indeferido o pedido 

de efeito suspensivo postulado pelo Agravante. 

Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 25 – 

index. 000025. 

   É o relatório. 
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VOTO 

Após uma análise perfunctória dos fatos narrados 

nos autos deste Recurso, bem como das provas carreadas pelo Autor, 

ora Agravado, juntamente com a inicial da demanda originária, 

verifica-se que a decisão agravada se mostra correta. 

   Vejamos. Constata-se a presença do fumus boni 

iuris e do periculum in mora da medida guerreada, considerando que o 

Agravado logrou demonstrar, em princípio, o conteúdo ofensivo à sua 

honra, a partir da utilização da ferramenta de busca vinculando-o à 

estelionatários (fls. 38 – index. 000038 dos autos originários), tendo 

sido ele absolvido das acusações que lhe foram imputadas, absolvição 

esta que, inclusive, fora requerida pelo próprio Ministério Público (fls. 

50 – index. 000050 dos autos originários). 

   A Agravante também não tomou nenhuma 

providência, a fim de atender espontaneamente ao pedido do 

Agravado, em que pese o recebimento da Notificação, conforme 

indica o aviso de Recebimento datado de 14/11/17 (fls. 39/46 – index. 

000039). 

 Por certo que a permanência do nome do 

Agravado associado aos fatos descritos na inicial, na internet, que é de 
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livre acesso a todos, sem apresentar uma versão inteira e completa dos 

fatos, que terminou na absolvição do acusado, acaba por lesar a sua 

honra, tendo ele o direito de não ver perpetuadas as notícias que lhe 

são vinculadas em site, através de ferramenta de busca disponibilizado 

pela Agravante.  

Ademais, a Jurisprudência vem entendendo que o 

“direito ao esquecimento” também visa garantir à dignidade humana, 

destacando-se o Enunciado nº 531 da VI Jornada de Direito Civil do 

STJ o qual dispôs que “ A tutela da dignidade da pessoa humana na 

sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento”.  

Vale salientar que não se está aqui analisando a 

responsabilidade civil do provedor do serviço de internet pelas 

ofensas proferidas ao Agravado por determinado provedor de 

conteúdo, mas sim sobre o dever de impedir que tais informações 

sejam encontradas através de suas ferramentas de busca.  

E nem merece guarida, o argumento de que o 

Agravante, Google do Brasil Internet Ltda, Empresa de grande porte 

econômico e tecnológico, não teria meios técnicos possíveis para 

efetuar tal procedimento.  Trata-se de verdadeira alegação venire 

contra factum proprium, inoponível em favor do provedor de internet, 

conforme muito bem fundamentado pelo Excelentíssimo Senhor 
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Ministro Luíz Felipe Salomão, quando do julgamento do REsp nº 

1.175.675 – RS envolvendo questão análoga: 

“(...) a alegada incapacidade técnica de varredura das 

mensagens incontroversamente difamantes é algo de venire 

contra factum proprium, inoponível em favor do provedor de 

internet . 

Não se conceberia, por exemplo, que a ausência de 

ferramentas técnicas à solução de problemas em um produto 

novo no mercado isentaria a fabricante de providenciar 

alguma solução. Tal como afirmado na instância de piso, se 

a Google criou um "monstro" indomável é apenas a ela que 

devem ser imputadas eventuais consequências desastrosas 

geradas pela ausência de controle dos usuários de sua rede 

social, os quais inegavelmente fomentam o lucro da 

empresa. 

Não fosse por isso, não é crível que uma empresa do porte 

da Google - que, de acordo com pesquisa da agência 

Millward Brown, veiculada amplamente pela mídia, é a 

segunda marca mais valiosa do mundo (US$ 111 bilhões de 

dólares), perdendo apenas para a Apple (US$ 153 bilhões 

de dólares) -, não possua capacidade técnica para 

identificar as páginas que contenham mensagens 

depreciativas à honra do autor, independentemente da 

identificação precisa, por parte deste, das URL's. 

Registre-se que o Agravado apresentou informações 

suficientes para que possa ser desvinculada a pesquisa de seu nome à 

página eletrônica indicada na inicial.  
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Vale citar, abaixo, ainda, a seguinte jurisprudência 

exarada pelo STJ, acerca do tema, a título de exemplo: 

REsp 1323754/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 28/08/2012 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. REDES 

SOCIAIS. MENSAGEM OFENSIVA. CIÊNCIA PELO 

PROVEDOR. REMOÇÃO. PRAZO. 1. A velocidade com que as 

informações circulam no meio virtual torna indispensável que 

medidas tendentes a coibir a divulgação de conteúdos 

depreciativos e aviltantes sejam adotadas célere e 

enfaticamente, de sorte a potencialmente reduzir a disseminação 

do insulto, minimizando os nefastos efeitos inerentes a dados 

dessa natureza. 2. Uma vez notificado de que determinado texto 

ou imagem possui conteúdo ilícito, o provedor deve retirar o 

material do ar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de responder solidariamente com o autor direto do dano, em 

virtude da omissão praticada. 3. Nesse prazo de 24 horas, não 

está o provedor obrigado a analisar o teor da denúncia 

recebida, devendo apenas promover a suspensão preventiva das 

respectivas páginas, até que tenha tempo hábil para apreciar a 

veracidade das alegações, de modo a que, confirmando-as, 

exclua definitivamente o perfil ou, tendo-as por infundadas, 

restabeleça o seu livre acesso. 4. O diferimento da análise do 

teor das denúncias não significa que o provedor poderá 

postergá-la por tempo indeterminado, deixando sem satisfação o 

usuário cujo perfil venha a ser provisoriamente suspenso. Cabe 

ao provedor, o mais breve possível, dar uma solução final para 

o conflito, confirmando a remoção definitiva da página de 

conteúdo ofensivo ou, ausente indício de ilegalidade, 

recolocando-a no ar, adotando, nessa última hipótese, as 

providências legais cabíveis contra os que abusarem da 
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prerrogativa de denunciar. 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (grifo nosso) 

 
Cite-se, também, a seguinte Jurisprudência exarada 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 

 

0342013-79.2013.8.19.0001 - APELAÇÃO  

  

1ª Ementa 

Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES 

DE OLIVEIRA - Julgamento: 08/02/2018 - VIGÉSIMA SEXTA 

CÂMARA CÍVEL 

  

Apelação. Responsabilidade do Provedor. Postagens Ofensivas. 

Sistema notice and take down. Direito ao esquecimento. Conteúdo que 

se revelou conter notícias apartadas da realidade. Pretensão de 

retirada dos mecanismos de busca de conteúdos ofensivos. Inércia do 

provedor de hospedagem. Notificação enviada após o completo 

esclarecimento dos fatos não atendida. Sentença de procedência, 

proferida sob a égide do CPC/73, condenando a parte ré a compensar 

a autora na quantia de R$ 50.000,00, fixando-se honorários no valor 

de 20% sobre o valor da condenação, com base no art. 20, §3ºdo 

CPC. Apelam as partes. Parte ré reeditando as preliminares de falta 

de interesse de agir e ilegitimidade passiva ad causam. 

Subsidiariamente requer a improcedência dos pedidos, ou a redução 

da verba compensatória e dos honorários advocatícios ao patamar de 

5% sobre o valor da "ação"(sic). Parte autora com pretensão de 

majorar a verba compensatória. Conteúdo ofensivo à sua honra a 

partir da utilização da ferramenta de busca e vinculado à fato 

ocorrido no âmbito da Operação Lei Seca. Apesar de não se exigir 

controle prévio do conteúdo publicado pelos usuários, o provedor, 

após ser notificado, tem o dever de retirar do ar o conteúdo ofensivo 

veiculado. Falha na prestação do serviço configurada eis que o autor 

logrou êxito em comprovar o conteúdo ofensivo à sua honra constante 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2018.001.04598
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no blog mencionado e ter entrado em contato com a ré solicitando a 

retirada imediata do conteúdo ofensivo da internet, sem que a 

providência fosse tomada. Os fatos ocorreram antes da vigência do 

Marco Civil da Internet, não se aplicando o art. 19 (exigência de 

determinação judicial). O direito ao esquecimento é reconhecido, no 

âmbito nacional e internacional, como inerente à dignidade humana. 

O que se verifica no caso é que as notícias que ainda estão 

disponíveis apenas remontam às versões primeiras, não havendo 

nenhuma nota ou link para que se garanta o conhecimento da versão 

apurada. Com efeito, mesmo tendo o processo administrativo 

instaurado arquivado, apontado abuso pelo agente que conduziu a 

operação, não se encontra nenhuma menção a tais fatos relacionados 

aos links que continuam sendo veiculados. Desta forma, se não cuidou 

a ré de promover ações necessárias para garantir a informação 

COMPLETA, não pode continuar mantendo informações que se 

revelam agora passadas, e apenas contendo uma versão. Os 

conteúdos mantidos pela ré contêm, na verdade, versão que NÃO 

CORRESPONDE À REALIDADE DO QUE SE VERIFICOU. Dano 

moral configurado e mantido no valor de R$ 50.000,00 atende aos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ofensa grave 

perpetrada à honra de pessoa que deve manter conduta ilibada. 

Notícias contendo versão inteiramente distorcida da realidade dos 

fatos. A ré notificada, nenhuma providência tomou, mantendo a 

perpetuação da ofensa. Valor que não comporta majoração ou 

redução, incidindo a Súmula 343 deste TJERJ. Recursos Desprovidos.  

 

 

0363103-46.2013.8.19.0001 - APELAÇÃO  

  

1ª Ementa 

Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA - Julgamento: 

19/07/2017 - SEXTA CÂMARA CÍVEL 

  

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DANOS À IMAGEM E À HONRA. SÍTIO DE BUSCA 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.001.11253
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GOOGLE SEARCH. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

QUE VINCULAM O NOME DOS AUTORES A PREDICATIVOS 

QUE DEPRECIAM A SUA HONRA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. PREVENÇÃO DA CÂMARA. RÉU QUE É PARTE 

LEGITIMA PARA FIGURAR EM AÇÃO QUE VISA A REMOÇÃO 

DE CONTEÚDO OFENSIVO, VEICULADO NA INTERNET. 

NULIDADES, ARGUIDAS SOB O FUNDAMENTO DE 

INOBSERVÂNCIA DA LEI 12.965/2014, REJEITADAS. MARCO 

CIVIL DA INTERNET (LEI 12.965 /2014). INAPLICABILIDADE 

AOS CASOS ANTERIORES A SUA VIGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL PARA EXCLUSÃO DO CONTEÚDO 

DIFAMATÓRIO, NÃO ATENDIDA. DEFERIMENTO DA TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA PARA DETERMINAR AO RÉU QUE 

RETIRE A MENSAGEM OFENSIVA. VIOLAÇÃO DO DIREITO DA 

PERSONALIDADE QUE ENSEJA A REPARAÇÃO POR DANO 

MORAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. DESNECESSIDADE DE 

INDICAÇÃO DA URL. AUTORES QUE APRESENTARAM 

INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA A LOCALIZAÇÃO DO 

CONTEÚDO OFENSIVO. PROVEDOR QUE POSSUI MEIOS PARA 

DESVINCULAR A PESQUISA DO NOME DOS AUTORES DAS 

PÁGINAS, INDICADAS. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL, 

CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM VALOR 

PROPORCIONAL AO TRABALHO EXERCIDO E COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

EM SEDE RECURSAL, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11 DO 

NCPC. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ERRO 

MATERIAL NO PRONUNCIAMENTO DO TERMO INICIAL DA 

MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TERMO A QUO QUE SE DÁ A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 

PRECEDENTES DO STJ. MULTA, APLICADA POR ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, NO PERCENTUAL 

DE 20% POR CENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. 

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES.  
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0070260-87.2006.8.19.0002 - APELACAO - 2ª Ementa - DES. 

FLAVIA ROMANO DE REZENDE - Julgamento: 26/09/2012 - 

VIGESIMA CAMARA CIVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INDENIZATÓRIA. GOOGLE. PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM 

OFENSIVA EM SITE DE RELACIONAMENTO - ORKUT. 

DENÚNCIA FEITA AO PROVEDOR, SEM QUE O MESMO 

PROVIDENCIASSE A RETIRADA DAS OFENSAS OU DO PERFIL 

DO USUÁRIO OFENSOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE VISAM À REDISCUSSÃO DA 

CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO. 

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso 

e negar-lhe provimento. 

   Rio de Janeiro, 17 de julho de 2018. 

            Desembargadora Maria Regina Nova 

Relatora 
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