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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2216389-86.2016.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante GOOGLE 
BRASIL INTERNET LTDA, são agravados SELMA EVANGELISTA SILVA, 
FRANCISCO AVELINO DE SOUZA e AWANNY VITORIA SILVA TESKE.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 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 Desembargadores DONEGÁ MORANDINI 
(Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.

São Paulo, 3 de fevereiro de 2017.

Carlos Alberto de Salles
Relator

Assinatura Eletrônica
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3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Agravo de Instrumento nº: 2216389-86.2016.0000
Comarca: Carapicuíba
Agravante: Google Brasil Internet Ltda
Agravados: Selma Evangelista Silva, Francisco Avelino de Souza 

e Awanny Vitória Silva Teske
Interessados: Cyntia Silva Simões e Rádio Band FM

Juíza de origem: Leila França Carvalho Mussa

VOTO Nº: 11885

OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO 
OFENSIVO. VÍDEO DO YOUTUBE. NECESSIDADE DE 
INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DE URL. Insurgência da corré 
Google contra decisão que concedeu a tutela de urgência para 
os autores. Pedido de revogação da tutela ou de reforma para 
que sua obrigação restrinja-se ao URL indicado na inicial. 
Acolhimento do pedido subsidiário. Decisão agravada genérica 
que obriga a Google a remover um determinado conteúdo tido 
por ofensivo, mas sem fornecimento do endereço de URL (art. 
19, caput, parte final, e §1º do Marco Civil da Internet). Autores 
que fazem menção ao URL de um vídeo do Youtube, página 
pertencente à Google. Restrição da obrigação da agravante ao 
vídeo indicado na inicial. Fotos e comentários no Facebook que a 
princípio devem ser retirados pela corré Band, posto ser sua 
página oficial, ou à própria administradora da rede social. Tutela 
de urgência reformada em parte. Agravo de instrumento 
provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 
a decisão de ps. 28/30 que, em ação de obrigação de fazer cumulada 
com indenizatória, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores, 
para que a ré fosse obrigada remover “todo o conteúdo de áudios, 
imagens e comentários relacionados e publicados dentro do prazo de 
48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil 
reais) por dia de descumprimento, limitado a 30 (trinta) dias”.

Pretende a ré Google a reforma da decisão alegando, 
em síntese, que haveria a necessidade de ordem judicial específica, com 
indicação expressa do endereço de URL. Com isso, requer a revogação 
da decisão agravada ou a limitação da obrigação ao URL indicado pelos 
agravados.

Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (p. 411).

A contraminuta foi apresentada (p. 414/420) e não 
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houve oposição ao julgamento virtual (p. 421).

Autos em termos para julgamento.

É o relatório.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer e 
indenizatória, em que os autores pleitearam, dentre outros pedidos, que 
as rés removessem “o conteúdo relacionado à exposição do áudio dos 
sites em que foi divulgado, bem como para que removam as fotos, 
comentários e conteúdos relacionados postados nas redes sociais das 
Requeridas” (p. 52).

O conteúdo dito ofensivo pelos autores seria 
decorrente de um programa da corré Band FM, que teria sido divulgado 
com fotos na rede social Facebook, bem como teria seu áudio disponível 
na internet.

Para tanto, os autores indicaram apenas de maneira 
específica dois links, sendo o primeiro um vídeo do Youtube 
(pertencente a Google) e o segundo referente à página oficial da Band 
na rede social Facebook (ps. 37 e 39).

Entretanto, apesar desses dois links informados, a 
decisão agravada foi genérica, por não indicar especificamente qual 
seria a obrigação a ser realizada pela agravante.

Não se nega que, no caso, está em jogo o direito à 
honra e a imagem dos autores e que a remoção dos conteúdos 
indicados seriam, a princípio, necessários para eles não sofressem 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 
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do material.

Ocorre, porém, que o pedido constante na inicial não 
pode ser interpretado como delimitação da pretensão, pois faz menção 
apenas ao conteúdo constante em duas páginas indicadas, podendo-se 
interpretar que a pretensão dos autores seria de remoção de qualquer 
página em que o conteúdo indicado venha a ser reproduzido. 

Sem indicar especificamente a página que os autores 
pretendem a remoção pela 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).

Dessa maneira, revoga-se em parte a decisão 
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agravada e acolhe-se o pedido subsidiário da agravante de remoção 
apenas do vídeo no Youtube.

Nesse ponto, observa-se que a própria agravante em 
contestação já demonstrou que o vídeo indicado pelos agravados já foi 
removido (p. 58), de modo que tal obrigação era possível de ser 
cumprida.

Por fim, no que tange à página do Facebook indicada 
pelos autores, apesar de ter sido fornecido o endereço de URL, trata-se 
de página oficial da corré Band FM, de modo que não caberia 
especificamente à agravante retirar da internet as fotos e os 
comentários tidos por ofensivos, mas sim, à própria Band ou à 
administradora da rede social.

Ante o exposto, por este voto, dá-se provimento ao 
agravo de instrumento para revogar em parte a decisão agravada em 
relação à ré Google, restringindo a sua obrigação à remoção do vídeo 
do Youtube indicado pelos autores.

CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
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