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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2178313-22.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILVIO 
ANDREI RODRIGUES, são agravados GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e 
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
COSTA NETTO (Presidente), ANGELA LOPES E PIVA RODRIGUES.

São Paulo, 13 de novembro de 2018.

COSTA NETTO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2178313-22.2018.8.26.0000

Agravante: Silvio Andrei Rodrigues 
Agravados: Google Brasil Internet Ltda. e Facebook Serviços Online do Brasil 
Ltda
Comarca: São Paulo
Voto nº 5984

Magistrado prolator: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Ação de obrigação de 
fazer cumulada com preceito cominatório e pedido liminar. 
Insurgência contra a decisão que indeferiu pedido de tutela 
de urgência para a exclusão ou remoção das redes sociais, 
plataforma youtube e facebook, das reportagens e imagens 
veiculadas sobre a prisão do recorrente em 2010. Presença 
dos requisitos legais para a concessão da tutela pretendida. 
Isso porque, o artigo 300 do Código de Processo Civil 
autoriza a concessão da tutela. Decisão reformada. Recurso 
provido. 

   Trata-se de agravo de instrumento, em ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, movida 

pelo agravante em face dos ora agravados, contra a decisão que, 

indeferiu pedido de tutela de urgência para a exclusão ou remoção 

das redes sociais, plataforma youtube e facebook, das reportagens 

e imagens veiculadas sobre a prisão do recorrente em 2010.

Insurge-se o recorrente sustentando, em síntese, lesão 

grave e de difícil reparação. Conta que é padre, sendo pessoa 

muito conhecida e que, em 2010, após um surto emocional, foi 

detido dirigindo embriagado. Afirma que, na delegacia, foi filmado 

apenas de cueca e camiseta, com algemas nos pulsos e no 

tornozelo, e que as imagens foram divulgadas na imprensa, por meio 

de reportagens de cunho abusivo, permanecendo na internet, 
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disponibilizadas no YOUTUBE e em pesquisa na busca do Google.

Informa que os danos decorrentes das reportagens 

são imensuráveis uma vez que irá concorrer nas eleições do corrente 

ano para deputado federal pelo Estado de São Paulo. Assevera que 

as aludidas reportagens revelam abuso de narrativa, sendo 

inverídicas, além de ofenderem sua imagem e honra.

Conta que, em decorrência dos abusos praticados na 

delegacia, por ocasião de sua detenção, ingressou com ação 

indenizatória contra o Estado do Paraná, obtendo êxito em primeira 

e segunda instância (apelação cível nº 1.488.656-7), contudo, apesar 

disso, se faz necessária a remoção das aludidas reportagens, 

difundidas na internet, por meio das rés, indicando, para tanto, as 

respectivas URLs (doc.02).

Por isso, pleiteia em caráter de urgência, em razão do  

periculum in mora  que as rés removam ou suspendam o conteúdo 

de seus sites de pesquisas e das redes sociais, sob pena de multa 

diária a ser estabelecida pelo magistrado.

Às fls. 57/61, a liminar foi deferida.

Às fls. 67/86 e 105/123, vieram contrarrazões recursais.

Às fls. 126/131, a empresa Google informa o 

cumprimento da liminar.

É o relatório.

Segundo consta dos autos, o autor, ora recorrente, 

alega, em síntese, ser padre conhecido nas cidades onde atuou e 

que no ano de 2011 foi detido em estado de embriaguez e foi 

filmado algemado, apenas de camiseta e cueca, pelos policiais de 
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plantão na delegacia que distribuíram o material para matérias 

jornalísticas sensacionalistas. Informa que ingressou com ação de 

indenização por danos morais em face do Governo do Estado do 

Paraná. Afirma a necessidade de concessão da tutela antecipada 

uma vez que no ano de 2018 será candidato ao cargo de deputado 

federal pelo Estado de São Paulo e que vem sendo alvo de "fake 

news" baseados em matérias jornalísticas vinculadas ao seu nome 

em sites como Google e Youtube.

A decisão recorrida indeferiu a concessão da tutela 

de urgência, nos seguintes termos:  

“(...)O autor pede a exclusão ou a suspensão das URLs 
de acesso aos conteúdos que podem ser localizados 
com o nome do autor na ferramenta de busca do 
Google e da plataforma de vídeos do Youtube, 
afirmando ser alvo de "fake news" baseados em 
matérias jornalísticas. Ocorre que, em análise sumária 
dos conteúdos das URLs de fls.56/57, é possível verificar 
que tratam-se de matérias jornalística, ou reprodução 
dessas matérias, que tratam de fato ocorrido com o 
autor no ano de 2010 e as matérias jornalísticas e 
vídeos possuem data de publicação na internet 
também no ano de 2010. Pelo exposto, não vislumbro 
urgência no presente caso. Não obstante, em se 
tratando de manifestação de pensamento e de 
liberdade de expressão, direitos consagrados na 
Constituição (que também assegura o direito à 
reparação), necessário maior cautela na apreciação 
do pedido de tutela de urgência. Assim, tudo está a 
recomendar que se aguarde o contraditório para 
eventual deferimento do pedido de tutela de 
urgência, caso haja futura renovação do pedido.”

Em que pese o entendimento do MM. Juiz a quo, o 

recurso comporta provimento.
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Isso porque, emerge dos autos a abusividade das 

reportagens veiculadas nos endereços apontados na inicial e 

veiculados pelas rés.

Os excessos e constrangimentos praticados por 

ocasião da detenção do agravante foram reconhecidos por meio 

do acórdão prolatado nos autos da apelação cível nº 1.488.656-7, 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ação de indenização 

promovida pelo agravante contra o Estado do Paraná julgada 

procedente nas duas instâncias) que, inclusive, majorou o valor da 

indenização por danos morais decorrentes da situação vexatória e 

constrangedora a que se submeteu o agravante na delegacia local.

A respeito, confiram-se alguns trechos do acórdão:

O autor foi exposto, desnecessariamente, pelos 
agentes públicos, a uma situação extremamente 
vexatória, não condizente com a dignidade da 
pessoa humana.
As imagens do circuito interno daquela delegacia - cf. 
CD, contendo as imagens do episódio, acostado às fls. 
480 - falam por si sós.
Elas mostram que o autor (padre Silvio Andrei) foi 
mantido algemado, por tempo considerável, da 
mesma forma em que foi preso, ou seja, nos punhos, 
com as mãos para trás, e com a camisa 
desabotoada, sem a calça e sem cueca, com sua 
genitália exposta. Sequer lhe foi possibilitado abotoar 
a camisa. Acaso a camisa que vestia tivesse sido 
abotoada, seus órgãos genitais não ficariam expostos 
na delegacia (...) Logo depois, verifica-se das 
imagens, que as algemas foram retiradas dos seus 
punhos e outras foram colocadas no seu tornozelo 
(algemas de pés), isto é, foi algemado, pelos pés 
(tornozelo), numa grade da sala. Ainda seminu (sem 
calça e sem cueca), foi filmado e fotografado, com 
suas partes íntimas à mostra, pelos próprios policiais. 
(....) fls.11/45
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Nesse quadro, respeitado o entendimento do MM. Juiz 

a quo, constata-se a presença dos requisitos legais para a 

concessão da tutela pretendida. Isso porque, o artigo 300 do Código 

de Processo Civil autoriza a concessão da tutela de urgência 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. 

Ressalte-se, por fim que, o cumprimento da liminar 

deve ser verificado pelo MM. Juiz a quo ficando prejudicada essa 

análise em sede recursal.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para 

conceder a tutela de urgência para que as rés procedam à 

exclusão das imagens e os vídeos, bem como, todas as notícias que 

veiculam as imagens, fotos e vídeos que expõem o agravante à 

referida situação vexatória, por ocasião de sua detenção, algemado 

e com poucas vestes, de acordo com as URLS apontadas nos autos, 

no prazo de 10 dias, a contar da intimação da presente decisão, sob 

pena de multa diária de R$1.000,00 para cada ré.

  JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

              Relator 
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