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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Agravo de Instrumento nº 2202899-94.2016.8.26.0000, da 
Comarca de São Paulo, em que é agravante GILMARA JUNG, é 
agravado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª 
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 GRAVA BRAZIL (Presidente) e ALEXANDRE 
COELHO.

São Paulo, 9 de março de 2017. 

Theodureto Camargo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento Nº 2202899-94.2016.8.26.0000
Agravante: GILMARA JUNG 
Agravado: Google Brasil Internet Ltda
(Voto nº 16.871 )

EMENTA: “ASTREINTES”  CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA  ALEGAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA AO 
COMANDO JUDICIAL DE REMOÇÃO DE FOTOS E 
ARQUIVOS DE BLOG HOSPEDADO PELA AGRAVADA  
INDICAÇÃO DE NOVAS URLS NA FASE DE 
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA  
IMPOSSIBILIDADE  ART. 19, § 1º, DO MARCO CIVIL DA 
INTERNET DETERMINA QUE A ORDEM DE REMOÇÃO 
SOMENTE É VÁLIDA EM RELAÇÃO AOS CONTEÚDOS 
QUE SEJAM IDENTIFICADOS DE FORMA ESPECÍFICA 
DE MODO A PERMITIR A LOCALIZAÇÃO INEQUÍVOCA 
DO MATERIAL  NADA OBSTANTE, A GOOGLE BRASIL 
INTERNET PROVIDENCIOU A REMOÇÃO ESPONTÂNEA 
DO CONTEÚDO ORA APONTADO PELA AGRAVANTE - 
INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM  
DECISÃO MANTIDA  RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de agravo tirado contra a r. decisão de 

fls. 271 que, nos autos da ação de obrigação de fazer em 

fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido da 

autora de execução da multa e determinou a extinção do 

incidente.

Irresignada, recorre a agravante sustentando que a 

agravada descumpriu a decisão liminar, pois não removeu 

os arquivos de fotos e vídeos enviados pelo criador do 

blog em questão, sendo todo material hospedado e 

distribuído gratuitamente pela agravada a milhares de 

pessoas; a liminar concedida obrigava a agravada a 

retirar a página do blog que continha as fotos e todos os 

arquivos de fotos com sua imagem hospedados pela 

agravada; não faz sentido exigir que a página fosse 

removida, sem que se retirassem todos os arquivos 
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hospedados pela agravada. Considerando-se que houve 

descumprimento da decisão liminar, sustenta ser cabível a 

aplicação das astreintes.

Ausente pedido liminar (fls. 273/275).

Foram prestadas informações pelo MM. Juiz de 

primeiro grau (fls. 279).

Contrarrazões às fls. 280/293.

As partes não manifestaram oposição ao julgamento 

virtual.

É o relatório.

1.- SÍNTESE DA DEMANDA  Gilmara Jung ajuizou ação 

de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos 

morais e materiais alegando ter tomado conhecimento de um 

blog hospedado pela agravada que distribui gratuitamente 

todas as fotos e vídeos do ensaio da revista Sexy, de 

exploração comercial e venda exclusivos da editora 

Rickdan; ela, agravante, tem participação na vendagem da 

publicação tanto em meios físicos quanto em meios 

eletrônicos. Sustentou ter obtido a liminar determinando 

a remoção do conteúdo da página constante da URL 

http://desterronline.blogspot.com.br/2012/09/veja-fotos-de-gil-jung-

na-edicao-de-html, alusiva a ela, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 2.000,00, para a hipótese de 

descumprimento. 

Foi proferida sentença confirmando a tutela 

http://desterronline.blogspot.com.br/2012/09/veja-fotos-de-gil-jung-na-edicao-de-html
http://desterronline.blogspot.com.br/2012/09/veja-fotos-de-gil-jung-na-edicao-de-html
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antecipada e os autos subiram a este E. TJSP para 

apreciação de recurso de apelação.

Em razão do descumprimento da decisão liminar, 

requereu o cumprimento de sentença.

Após ouvir a agravada, o MM. Juiz de primeiro grau 

entendeu que a decisão liminar tinha sido cumprida e 

determinou a extinção do incidente.

2.- DO MÉRITO  Alega a agravante que houve 

desobediência ao comando judicial, pois, a despeito de a 

agravada ter removido o conteúdo da página constante da 

URL http://desterronline.blogspot.com.br/2012/09/veja-fotos-de-gil-

jung-na-edicao-de-html, não removeu os arquivos de fotos e 

vídeos enviados pelo criador do blog em questão, sendo 

todo material hospedado e distribuído gratuitamente pela 

agravada a milhares de pessoas.

Assim, pleiteou a execução da multa por 

descumprimento da decisão liminar.

Em que pesem as razões recursais, o recurso não 

comporta provimento.

De fato, os endereços eletrônicos indicados pela 

agravante nos autos do cumprimento provisório de sentença 

e reiterados no presente recurso não foram objeto de 

apreciação do Poder Judiciário. 

Nos termos do art. 19, § 1º do Marco Civil da 

Internet, a ordem de remoção somente é válida em relação 

http://desterronline.blogspot.com.br/2012/09/veja-fotos-de-gil-jung-na-edicao-de-html
http://desterronline.blogspot.com.br/2012/09/veja-fotos-de-gil-jung-na-edicao-de-html
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aos conteúdos que sejam identificados de forma específica 

de modo a permitir a localização inequívoca do material.

Assim, considerando-se que na ação inicial a 

agravante não indicou expressamente as URLs que agora 

pretende sejam removidas, é descabido apenar a agravada 

com a imposição das astreintes, mesmo porque é necessário 

ressaltar que a Google Brasil Internet Ltda. noticiou em 

suas contrarrazões que, pelo princípio da cooperação 

previsto no art. 6º do CPC2015, já providenciou a remoção 

dos novos endereços indicados por Gilmara às fls. 2/3, 6 

e 8/9 e 423/494 do cumprimento provisório de sentença.

Em consequência, resta evidente que não há que se 

falar na imposição de multa por litigância de má-fé.

3.- CONCLUSÃO  Daí por que se nega provimento ao 

recurso.

Theodureto Camargo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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