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São Paulo

Registro: 2016.0000897803

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2120420-44.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, são agravados 
CONDOMÍNIO WEST PLAZA SHOPPING CENTER I e BETTINA IAMPOLSKI 
QUINTEIRO.

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

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E PIVA 
RODRIGUES.

São Paulo, 29 de novembro de 2016.

COSTA NETTO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2120420-44.2016.8.26.0000

Agravante: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 
Agravados: CONDOMÍNIO WEST PLAZA SHOPPING CENTER I e Bettina 
Iampolski Quinteiro
Comarca: São Paulo
Voto nº 2922

Agravo de inst rumento. Tutela  antecipada.  
Exclusão imediata  de conteúdos ofensivos 
postados em perfi l  da rede social  Facebook. 
Indicação de URL's (Universal Resource 
Locator) .  Desnecessidade.  Intel igência do §1º,  
do ar t .  19,  da Lei 12.965/2014 (Marco Civil  da 
Internet) .  Individual ização suficiente dos 
conteúdos. Recurso desprovido. 

Trata-se de agravo de instrumento, 

interposto em ação de obrigação de fazer cumulada com 

indenização por Dano Moral,  movida pelos ora agravados, 

contra a decisão que, em sede de embargos de 

declaração, manteve a decisão que,  concedeu tutela de 

urgência para  que a requerida exclua os comentários 

real izados pelo perfi l  "Marina Ronaldette",  na página oficial 

do "Shopping West Plaza" 

https://www.facebook.com/shopwestplaza/reviews/, 

http://www.facebook.com/pages/shopping-west-plaza-

barra-fundaSPaulo/465619940136662?frefts; 

https://www.faebok.com/Shopping-Center-West-Plaza- 

422710611246628/reviews/).

Recorre o réu.

Pretende o agravante a concessão de 

l iminar e a reforma do r. pronunciamento sob a alegação, 

em síntese, de que a obrigação imposta é impossível de ser 

https://www.facebook.com/shopwestplaza/reviews/
http://www.facebook.com/pages/shopping-west-plaza-barra-fundaSPaulo/465619940136662?frefts
http://www.facebook.com/pages/shopping-west-plaza-barra-fundaSPaulo/465619940136662?frefts
https://www.faebok.com/Shopping-Center-West-Plaza-
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cumprida, pois a ordem judicial não apontou as 

necessárias URLS dos conteúdos que pretende ver 

removidos da plataforma do Facebook, nos termos do art.  

19, § 1º do Marco Civil  da Internet Lei 12.965/2014. Por fim, 

nega a presença dos requisitos para a tutela concedida, 

pleiteando a reforma da decisão. 

A l iminar foi indeferida, fls . 190/191.  

Contrarrazões, fls. 195/201.                  

Informações às fls.207/209.

É o relatório.

Trata-se de ação proposta por 

CONDOMÍNIO WEST PLAZA SHOPPING CENTER I e BETTINA 

IAMPOLSKY QUINTERO. Pleiteavam as autoras a concessão 

da tutela de urgência para determinar a retirada de 

comentários realizados em rede social mantida pela ré.

A tutela de urgência foi deferida, na 

decisão de fls.  77/78,nos seguintes termos:

"Requer a demandante a concessão de tutela de 
urgência para determinar que a corré FACEBOOK 
exclua publ icação real izada por "Mar ina 
Ronaldette" .

O art .  300 do Código de Processo Civi l  preceitua 
que concessão da tutela antecipada demanda a 
existência de dois requis i tos cumulat ivos: a 
probabi l idade do di rei to e o perigo de dano.

O pr imei ro requis i to decorre do teor da 
mani festação de "Maria Ronaldette" ,  ao aval iar  o 
estabelecimento autor .

Sal ienta-se que o art.  5º,  IV, da Const i tu ição 
Federal  preceitua que "é l ivre a manifestação do 
pensamento,  sendo vedado o anonimato".  Ressalta-
se que a ut i l i zação de perf i l  que impeça a 
identi f icação do autor  dos comentários pode ser 
encarada como forma de anonimato.
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De outro lado, o per igo de dano decorre do fato 
de que os comentários podem causar danos à 
imagem do estabelecimento autor ,  d i f icul tando o 
exercíc io de sua at iv idade econômica.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência 
ple iteada para determinar que a requerida exclua 
os comentár ios real i zados pelo perf i l  "Marina 
Ronaldette",  na página of icial  do "Shopping West 
Plaza"  
(https://www.facebook.com/shopwestplaza/review
s/, https://www.facebook.com/pages/Shopping-
West-P laza-
BarraFundaSPaulo/465619940136662?fref=ts  e 
https://www.facebook.com/Shopping-Center-West”

Nesse contexto, verifica-se acertada a 

decisão que antecipou os efeitos da tutela. 

Embora tenha ocorrido modificação quanto à 

classificação das tutelas antecipatórias, os elementos necessários 

para sua concessão continuam sendo a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.  

Nesse contexto, ao contrário do alegado pelo 

agravante, estão presentes os requisitos que se evidenciam - e se 

ampliam - pela continuidade da disponibilização na rede mundial de 

computadores dos comentários tecidos contra os agravados, em 

qualquer que seja o meio (em sua rede social ou de terceiros) e a 

demora de um pronunciamento judicial sobre o caso. 

Nesses casos, entende-se que a concessão das 

chamadas tutelas de urgência devem ser analisadas com maior 

dimensão, sempre com vistas aos danos decorrentes do rápido e 

amplo poder de disseminação dos conteúdos que se reputam 

ofensivos (evitando possíveis compartilhamentos), expondo à 

situação de risco e de impotência a vítima enquanto espera o 

pronunciamento judicial. 

https://www.facebook.com/shopwestplaza/reviews/
https://www.facebook.com/shopwestplaza/reviews/
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Raciocínio inverso condecora o ofensor, estimula 

práticas ilegais, dilacera a reputação do individuo e desvirtua os 

relevantes objetivos do uso da internet no Brasil, conforme se infere 

ao art. 4º, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a saber:

“ Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem 
por objetivo a promoção:

I - do direito de acesso à internet a todos;

II - do acesso à informação, ao conhecimento e à 
participação na vida cultural e na condução dos 
assuntos públicos;

III - da inovação e do fomento à ampla difusão de 
novas tecnologias e modelos de uso e acesso; e

IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que 
permitam a comunicação, a acessibilidade e a 
interoperabilidade entre aplicações e bases de 
dados.”

Ressalta-se que a concessão da tutela não impede a 

dilação probatória e, tampouco, estabelece responsabilidades; 

apenas visa impedir o risco de dano irreparável e de difícil reparação 

que a rede mundial de computadores pode, potencialmente, 

oferecer à suposta vítima. 

Por outro lado, não prospera a alegação de se 

tratar de obrigação impossível pela ausência de indicação 

das URLs (Universal Resource Locator, que em português 

poderia ser l ivremente traduzido como Localizador 

Universal de Recursos), obrigação que, segundo o 

réu/recorrente, decorreria do artigo 19, § 1º, do Marco Civil 

da Internet - Lei 12.965/2014.
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Isso porque, ao contrário do alegado pela 

empresa agravante, da leitura do aludido art igo, não se 

conclui pela necessidade de indicação dos endereços de 

URLs. Confira-se:

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

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

Note-se que a interpretação do §1º do 

art igo 19, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil  da Internet) 

prestigia a proteção dos direitos e garantias individuais e 

fundamentais do cidadão (dentre os quais, a l iberdade de 

expressão), de tal maneira que a exclusão de tais 

conteúdos enseja apenas a “ identificação clara e 

específ ica do conteúdo apontado como infringente” para 

que se possa permitir  a localização inequívoca do 

material, independentemente, portanto, da indicação de 

URL's que o réu/agravante pretende, impropriamente, 

atribuir aos agravados, como obrigação cujo 
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descumprimento excluir ia sua responsabil ização de retirar 

os conteúdos ofensivos da internet.  

Em caso análogo, já se pronunciou o 

Superior Tr ibunal de Justiça:

“Direito civi l .  Obrigação de fazer e não 
fazer. Vídeos divulgados em site de 
comparti lhamento (youtube). Contrafação 
a envolver a marca e material publicitário 
dos autores. Ofensa à imagem e ao nome 

das partes. Dever de retirada. Indicação 
de url's. Desnecessidade. Individualização 
precisa do conteúdo do vídeo e do nome 
a ele atribuído.  Multa. Reforma. Prazo 
para a retirada dos vídeos (24 h). 
Manutenção.”  REsp. nº 1.306.157 - SP 
(2011/0231550-1) Relator Ministro Luis 
Felipe Salomão, publicado 24/03/2014).

No mesmo sentido tem sido o 

entendimento deste Egrégio Tribunal de Just iça:

“Decisão que determina a retirada de 
conteúdo ofensivo postado na internet, 
consistente em imagens íntimas de 
menores. Decisão fundamentada, que 
contém elementos suficientes ao seu 

cumprimento. Desnecessidade de 
fornecimento de URL para cumprimento da 
ordem judicial no caso concreto.  Recurso 
não provido.” (Agravo de Instrumento nº 
2092691-77.2015.8.26.0000, TJSP, 1ª Câmara 
de Direito Privado, relator Desembargador 
Augusto Rezende, j.29.12.2015)

Ademais, as postagens ofensivas são 

facilmente localizáveis a partir  dos documentos trazidos 
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pela recorr ida, “prints” que indicam com suficiente clareza 

o que deve ser removido, sem prejuízo de outras ofensas 

que venham a ser apontadas, no curso da l ide, existentes 

no perfi l  de "Marina Ronaldette".

Diante do exposto, nega-se  provimento ao 

recurso.

 JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

          Relator
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