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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2184560-87.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GOOGLE 
BRASIL INTERNET LTDA., é agravada SAYARA FERNANDA CARNEIRO.

ACORDAM, em 3ª 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 BERETTA 
DA SILVEIRA (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.

São Paulo, 29 de novembro de 2016

CARLOS ALBERTO DE SALLES

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Agravo de Instrumento nº: 2184560-87.2016.8.26.0000
Comarca: São Paulo  Foro Central Cível
Agravante: Google Brasil Internet Ltda.
Agravada: Sayara Fernanda Carneiro

Juíza de origem: Adriana Brandini do Amparo

VOTO Nº: 11673

OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO 
OFENSIVO DA FERRAMENTA DE BUSCA “GOOGLE 
SEARCH”. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA 
OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO 
ENDEREÇO DE URL. Insurgência contra decisão que concedeu 
a tutela de urgência para a autora. Pedido da ré Google de 
revogação da tutela concedida. Acolhimento. Impossibilidade de 
cumprimento da obrigação. Decisão genérica que obriga a 
Google a excluir páginas com base no nome da autora ou no 
processo indicado por ela. Necessidade de indicação da página 
com conteúdo ofensivo, com fornecimento do endereço de URL 
(art. 19, caput, parte final, e §1º do Marco Civil da Internet). 
Tutela de urgência revogada. Agravo de instrumento 
provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 
a decisão de ps. 22/23 que, em ação de obrigação de fazer cumulada 
com indenizatória, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, 
para que a ré fosse obrigada a suspender “do resultado das buscas pelo 
nome da autora que remetam ao processo criminal número 
0010196-10.2009.8.26.0068”.

Afirma a agravante que haveria a necessidade de 
ordem judicial específica, com indicação expressa do endereço de URL; 
que a decisão agravada não teria indicado qual seria o conteúdo 
específico a ser removido; que, sem a indicação do URL, seria inviável o 
cumprimento da determinação judicial; e que a remoção de conteúdo 
através de expressão não seria possível. Requer, assim, a revogação da 
tutela concedida à agravada.

Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (p. 101).

A contraminuta não foi apresentada (p. 105) e houve 
oposição ao julgamento virtual (p. 104).

Autos em termos para julgamento.

É o relatório.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer e 
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indenizatória, em que a autora pleiteou que a ré removesse da pesquisa 
da internet páginas em que contivessem o nome dela ou o processo 
dela que tramitou em 2009 na Comarca de Barueri.

O juízo de origem entendeu que estavam presentes 
os requisitos da tutela de urgência e determinou a remoção “do 
resultado das buscas pelo nome da autora que remetam ao processo 
criminal número 0010196-10.2009.8.26.0068”.

Em que pese o mencionado entendimento, a decisão 
agravada não se sustenta.

Não se nega que, no caso, está em jogo o direito à 
honra e a imagem da autora e que a remoção das páginas associadas 
ao seu processo seria necessária para que ela não sofresse mais com a 
divulgação de informações pessoais na rede mundial de computadores.

De fato, essa preocupação foi considerada pelo 
legislador na elaboração do chamado “Marco Civil da Internet” (Lei 
12.965/14) que tem, como um dos princípios, a proteção da 
privacidade e a responsabilização dos agentes de acordo com sua 
atividade (incisos II e VI do artigo 3°).

Entretanto, para que os provedores de internet 
sejam responsáveis pela remoção de páginas na internet, cabe ao 
ofendido a especificação, com estrita delimitação do conteúdo ofensivo, 
conforme artigo 19, caput, parte final, e §1º da Lei 12.965/14:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e 
impedir a censura, o provedor de aplicações de internet 
somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos 
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial 
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos 
limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, 
tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, 
ressalvadas as disposições legais em contrário. 

§ 1° A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob 
pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo 
apontado como infringente, que permita a localização 
inequívoca do material.

O pedido de eliminação de resultados específicos que 
incluam o nome da autora ou de seu processo, porém, não pode ser 
interpretado como delimitação da pretensão.

Isso porque, como consta na inicial, a autora fez 
menção à várias páginas do site “JusBrasil” (ps. 46/50) que, a princípio, 
não se trata de uma página administrada pela empresa agravante.

Além disso, na pesquisa no site da Google pelo nome 
da autora apareceram várias páginas (p. 45). Entretanto, ao invés de 
indicar o endereço de URL de cada uma destas páginas, o pedido inicial 
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é genérico por abranger todas as possíveis páginas da internet que 
façam menção ao nome “Sayara Fernanda” ou ao “processo nº 
0010196-10.2009.8.26.0068”.

Sem indicar especificamente a página que a autora 
pretende a remoção no site de busca da ré não é possível obrigá-la a 
cumprir tal obrigação, sob pena de se criar uma obrigação genérica, em 
que o provedor teria a obrigação de fiscalização antecipada do conteúdo 
das páginas da internet que, por limitações técnicas, seria impossível 
de ser efetivamente cumprida.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CIVIL. 
DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVEDOR DE SERVIÇOS DE 
INTERNET. REDE SOCIAL "ORKUT". RESPONSABILIDADE 
SUBJETIVA. CONTROLE EDITORIAL. INEXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO E 
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. ART. 19, § 1º, DA LEI Nº 
12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). INDICAÇÃO DA 
URL. MONITORAMENTO DA REDE. CENSURA PRÉVIA. 
IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS 
CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Cuida-se de ação de obrigação 
de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, 
decorrentes de disponibilização, em rede social, de material 
considerado ofensivo à honra do autor. 2. A responsabilidade dos 
provedores de conteúdo de internet em geral depende da existência 
ou não do controle editorial do material disponibilizado na rede. Não 
havendo esse controle, a responsabilização somente é devida se, 
após notificação judicial para a retirada do material, mantiver-se 
inerte. Se houver o controle, o provedor de conteúdo torna-se 
responsável pelo material publicado independentemente de 
notificação. Precedentes do STJ. 3. Cabe ao Poder Judiciário 
ponderar os elementos da responsabilidade civil dos indivíduos, nos 
casos de manifestações de pensamento na internet, em conjunto 
com o princípio constitucional de liberdade de expressão (art. 220, § 
2º, da Constituição Federal). 4. A jurisprudência do STJ, em 
harmonia com o art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco 
Civil da Internet), entende necessária a notificação judicial ao 
provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de 
material apontado como infringente, com a indicação clara e 
específica da URL - Universal Resource Locator. 5. Não se 
pode impor ao provedor de internet que monitore o conteúdo 
produzido pelos usuários da rede, de modo a impedir, ou 
censurar previamente, a divulgação de futuras manifestações 
ofensivas contra determinado indivíduo. 6. A Segunda Seção do 
STJ já se pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da 
parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela 
vencedora. 7. Recurso especial provido.”

(STJ, 3ª Turma, REsp 1.568.935/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 
Cueva, j. 05/04/2016  sem destaque no original).
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Dessa maneira, revoga-se a tutela de urgência 
concedida à agravada.

Ante o exposto, por este voto, dá-se provimento 
ao agravo de instrumento para revogar a decisão que concedeu a tutela 
de urgência à agravada. 

CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
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