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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0017000-18.2017.8.19.0000  

AGRAVANTES: ALEXANDRE DE ALMEIDA E CASTRO e DOMINGOS 

SÁVIO BREGALDA GUSSEM 

 AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA  

JUÍZO DE ORIGEM: 47ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANSO MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE 

RETIRADA DE LINKS QUE CONTENHAM CONTEÚDOS 

OFENSIVOS AOS AGRAVANTES, VEICULADAS NAS 

PÁGINAS DA AGRAVADA, COM FUNDAMENTO NO 

DIREITO AO ESQUECIMENTO. Agravantes que foram 

investigados e denunciados sob a acusação de integrarem 

uma quadrilha de estelionatários que aplicavam golpes 

através do seguro DPVAT, sobrevindo sentença que os 

absolveu, já transitada em julgado. Argumentaram que a 

informação constante do site da empresa agravada 

permitiu o surgimento de inúmeros comentários e severas 

críticas e ofensas, acarretando-lhes diversos danos de 

ordem moral, à imagem e ao nome, quedando-se inerte a 

ora agravada, inobstante a notificação para a retirada dos 

conteúdos ofensivos. Decisão impugnada que fez 

referência ao cunho eminentemente informativo da matéria 

veiculada, que efetivamente ocorreu. A sentença proferida 

no processo penal se lastreou, salvo a uma acusação, em 

ausência de provas para a condenação. Fatos noticiados 

que se verificaram. Direito à informação. Impossibilidade 
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de se suprimir registros sobre fatos existentes. O direito ao 

esquecimento não pode ser invocado para apagar os fatos 

históricos. Prevalência do interesse coletivo. Acesso à 

informação para construção da história. Decisão que deu 

correta solução ao caso. RECURSO DESPROVIDO.  

 

ACÓRDÃO 

 

Examinados  e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 

0017000-18.2017.8.19.0000, em que figuram como agravantes 

ALEXANDRE DE ALMEIDA E CASTRO e DOMINGOS SÁVIO BREGALDA 

GUSSEM e agravado: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. ACORDAM os 

Desembargadores que integram a 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro, por MAIORIA de votos, em NEGARr 

provimento ao recurso. 

 Rio de Janeiro, na data da sessão de julgamento. 

Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira 

 

 

RELATÓRIO  

  

  

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida  pelo 

MM. Juiz de Direito da 47ª Vara Cível da Capital que, nos autos da ação de 

obrigação de fazer c/c indenizatória promovida por Alexandre de Almeida e 
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Castro e Domingos Sávio Bregalda Gussem em face de Google Brasil Internet 

Ltda., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes 

termos:  

  

“Trata-se de ação através da qual os autores pretendem seja o réu 

instado a bloquear de seus mecanismos de buscas notícias com 

conteúdo difamatório da honra deles. Segundo a petição inicial,  os  

autores  foram  denunciados  criminalmente  por suposta  fraude  no  

ajuizamento  de  ações  objetivando  o recebimento  do  seguro  

DPVAT,  mas  foram  absolvidos,  por sentença  transitada  em  

julgado.  Embora  tenha  sido comprovada  sua  inocência,  continuam  

acessíveis  no  sistema de  busca  do  réu  informações  sobre  o  caso,  

sem  a  devida observância da sentença absolutória, o que lhes vem 

causando transtorno  e  sofrimento.  Com  o  fundamento  do  ´direito  

ao esquecimento´, ajuizaram esta ação, objetivando, em tutela de 

urgência,  a  concessão  da  medida  para  bloqueio  das informações. 

Analisando os argumentos da petição inicial e, em especial os 4 links 

de fls. 27, verifiquei que duas notícias não mais  estão  acessíveis  nos  

sites  e  as  outras  duas  foram contemporâneas à prisão dos autores 

(2011), sem indicação de juízo  de  valor  sobre  a  conduta  deles.  

Houve,  apenas,  a narrativa  do  fato,  que  efetivamente  ocorreu.  

Além  disso,  os autores não indicaram, na petição inicial, quais as 

combinações de  informações  de  busca  que  levam  ao  resultado  

desses quatro links, o que era necessário para verificar se expressões 

injuriosas às suas honras servem como isca para a localização de  

seus  nomes  e  o  fato  ocorrido.  A  discussão  sobre  o cabimento do 

direito ao esquecimento é de mérito e complexa. Há  a  evidente  

necessidade  da  ponderação  entre  os  bens  em jogo - o direito à 

informação e o direito de não ser importunado por  erros  ou  fatos  do  
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passado,  que  já  passaram  pelo  crivo judicial  ou  moral.  Portanto,  

não  vislumbro,  nessa  análise preliminar, o perigo de dano irreparável.  

Como acima dito, os únicos dois links ainda ativos foram 

contemporâneos ao fato e  às investigações, sem conteúdo difamatório 

e injurioso. Como acima  dito,  apenas  com  o  julgamento  do  mérito,  

posterior  ao estabelecimento do contraditório, é que se poderá concluir 

pelo cabimento  da  pretensão  tida  como  urgente.  Assim,  indefiro  o 

pedido  de  antecipação  de  tutela.  Designo  audiência  do  artigo 334  

do  CPC  para  o  dia  12/04/2017,  às  14:00  hrs.  Cite-se  e intime-

se.”.  

  

Insurgem-se os ora agravante contra a decisão ao argumento, em síntese, de 

que foram investigados e denunciados por supostamente integrarem uma 

quadrilha de  estelionatários  que  aplicavam  golpes  através  do  seguro  

DPVAT.  Afirmam  que, contudo, a sentença final, já transitada em julgado, 

acolheu requerimento do Ministério Público  e  os  absolveu,  mas  que,  até  os  

dias  atuais,  o  site  da  empresa  agravada permite  o  surgimento  de  

inúmeros  comentários  e  severas  críticas  e  ofensas  aos agravantes,  não  

obstante  a  notificação  feita.  Asseveram  que  não  fora  observado  o 

enunciado 531 do CJF que inclui o direito ao esquecimento como tutela da 

dignidade da pessoa humana, e que as notícias que ainda são veiculadas 

rementem a acusações que se mostraram, ao final, falsas. Argumentam que 

sua manutenção na rede mundial de  computadores  acaba  por  ser  pena  

perpétua,  razão  por  que  se  mostra  viável  a concessão da tutela de 

urgência, tendo em vista estarem constantemente expostos ao 

constrangimento perante terceiros. Ao final, requerem a concessão da 

antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata retirada 

de toda e qualquer notícia que  contenha  ofensas  aos  agravantes,  no  prazo  

de  24  horas,  nas  páginas  que hospedem o conteúdo constante das URLS 
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indicadas,  bem como que a agravada se abstenha  de  autorizar  ou  promover  

quaisquer  outras  inclusões  de  igual  teor. Alternativamente, requerem que 

conste de cada matéria indicada em site administrado pela agravada que “A 

notícia que você lerá a seguir não é verdade, conforme sentença transitada em 

julgado no processo nº 145110020388, 4ª Vara Criminal da Comarca de Juiz 

de Fora/MG” (fls. 02/13).  

  

A  agravada  apresentou  contrarrazões  às  fls.  25/52  alegando,  em  resumo, 

que  os  links  apontados  pelos  agravantes  no  agravo  de  instrumento  não  

foram indicados na inicial, de modo que não podem ser apreciados pelo 

Tribunal. Afirma que, conforme  entendimento  do  STJ,  não  pode  o  provedor  

de  pesquisa  ser  obrigado  a eliminar  do  seu  sistema  os  resultados  

derivados  da  busca,  independentemente  da indicação  da  página  onde  

estiver  inserido.  Alega,  ainda,  que,  como  indicado  pelo magistrado de 1º 

grau, apenas um dos links indicados na inicial está disponível, sendo que  as  

demais  apontadas  em  sede  recursal  também  não  se  encontram  

disponíveis. Assim, vê-se que não estão presentes os requisitos da tutela 

provisória. Aduz, ainda, que  a  única  URL  indicada  e  disponível  diz  respeito  

à  listagem  de  13  postagens realizadas pelo usuário do blog “Mafia Fúnebre”, 

sendo que não são todas relacionadas aos  agravantes,  de  modo  que  

deveriam  ter  indicado  URL  específica  que individualizasse o conteúdo que 

pretendiam ver removido. Argumenta que devem ser observados  os  direitos  

de  imprensa,  liberdade  de  expressão  e  livre  circulação  de  informações, 

sendo certo que as matérias jornalísticas em questão são simplesmente 

desatualizadas, pois não informam o desdobramento da apuração policial. 

Salienta que não  compete  aos  provedores  de  pesquisa  o  controle  editorial  

prévio  sobre  os conteúdos publicados pelos usuários, sendo esse o 

entendimento da Corte Superior. Aduz, ainda, que a pretensão subsidiária está 

fora dos limites técnicos de atuação do provedor de buscas, pois o conteúdo 
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não pode ser editado pela agravada, que se limita a  indexar  o  conteúdo  

existente  na  internet.  Por  fim,  assevera  que,  conforme entendimento do 

STJ, a agravada não pode ser obrigada 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 URL da página onde este estiver inserido.  

 

  

É O RELATÓRIO.  

VOTO 

  

  

Presentes as condições recursais e os pressupostos legais, o agravo de 

instrumento deve ser conhecido.  

No caso em comento, os agravantes sustentaram, em síntese, que foram 

investigados e denunciados sob a acusação de integrarem uma quadrilha de 

estelionatários que aplicavam golpes através do seguro DPVAT, sobrevindo 

sentença que os absolveu, já transitada em julgado. Argumentaram que a 

informação constante do site da empresa agravada permitiu o surgimento de 

inúmeros comentários e severas críticas e ofensas aos agravantes, 

acarretando-lhes diversos danos de ordem moral, à imagem e ao nome, 

quedando-se inerte a ora agravada, inobstante a notificação para a retirada dos 

conteúdos ofensivos.  

Asseveraram, por fim, encontrar-se demonstrada a possibilidade de concessão 

da tutela de urgência, uma vez que o pleito perderá a sua real eficácia caso as 

ofensas contra a honra dos agravantes se mantenham veiculadas na internet. 
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Tenho que acertada a decisão agravada.  

Com efeito, o conteúdo que os autores pretendem extirpar da web apenas 

veicula informação sobre fatos OCORRIDOS.  

Na verdade, os agravantes efetivamente foram alvo de investigação policial, 

que culminou com processo penal, envolvendo questões de processos de 

DPVAT, assim como vários outros advogados.  

A sentença ( com exceção de uma imputação ), não atestou que os agravantes 

não estavam envolvidos nos fatos, mas sim que NÃO HAVIA PROVAS 

SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PENAL.  

Aliado a isto, as notícias reproduzem fatos que OCORRERAM.  

Não se tratam de notícias falsas, mas de conteúdos que reproduzem o que se 

passou.  

Os agravantes, assim, pretendem apagar registros históricos de fatos 

ocorridos.  

O direito ao esquecimento não se sobrepõe ao direito de informar, nem ao 

direito da sociedade em ter acesso à informação. O que se passou, ainda que 

os agravantes não o desejem, pertence ao contexto histórico.  

Não se pode apagar a história, pois, em assim se procedendo, estar-se-ia 

impedindo o acesso de gerações futuras ao conhecimento de fatos.  

Também não se argumente que os fatos não tem relevância para a construção 

histórica, posto que tal juízo compete EXCLUSIVAMENTE ao observador. 

Suprimir fato da possibilidade de conhecimento de quem quer que seja 

compromete a formação do conhecimento histórico, e com isso, deturpa toda 

uma cadeia de estudos.  
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Deve, pois, em linha de princípio, o direito coletivo ao acesso à informação 

prevalecer sobre a pretensão individual dos agravantes, que no caso, buscam 

apagar registros de fatos que não lhes aproveita.  

A pretensão de aposição de link para a ciência do decidido na sentença 

demanda dilação probatória.  

Finalmente, observe-se que a própria responsabilidade da ré em promover a 

retirada está em discussão, tanto que o STF reconheceu repercussão geral 

sobre tal questão no RE 1.037.396.  

Assim, voto pelo desprovimento do agravo.  

Rio de Janeiro, na data da sessão de julgamento. 

Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira 
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