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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2156604-
96.2016.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante W3 DO BRASIL 
SERVIÇOS INTERNET LTDA, é agravada ADRIANA MAROSTICA GIACOMINI.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10ª 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 JOÃO CARLOS 
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E CESAR CIAMPOLINI.

São Paulo, 22 de março de 2017.

Araldo Telles
Relator

Assinatura Eletrônica
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COMARCA DE BAURU

JUIZ DE DIREITO: ANDRÉ LUIS BICALHO BUCHIGNANI

AGRAVANTE: W3 DO BRASIL SERVIÇOS INTERNET LTDA.

AGRAVADA:    ADRIANA MAROSTICA GIACOMINI

VOTO N.º 37.323

EMENTA: Tutela Antecipada. Pretensão voltada contra provedora 
de aplicações de internet, dedicada a classificados gratuitos, para 
abster-se de publicar novos anúncios relacionados à autora e com 
referência à prestação de serviços de acompanhante/garota de 
programa. Impossibilidade de se impor, a tais provedores, 
fiscalização do conteúdo postado por terceiros. Inteligência do art. 
19 do Marco Civil da Internet. Decisão revogada.

Recurso provido.

A agravada ajuizou ação de obrigação de fazer com 

pedido cumulado de indenização por danos morais contra a agravante, 

provedora de aplicações de internet dedicada a classificados gratuitos, 

acusando-a da inserção, em seu site, de anúncio da prestação de serviços de 

acompanhante/garota de programa relacionado à sua pessoa.

Concedida a tutela de urgência para determinar a 

abstenção de nova veiculação do anúncio, sob pena de multa diária de 

R$1.000,00, recorre a requerida a sustentar o descabimento da medida, sob o 

fundamento de que contraria o Marco Civil da Internet e a jurisprudência 

sedimentada do Superior Tribunal de Justiça ao criar censura prévia, 

obrigando, arbitrariamente, a fiscalização do conteúdo publicado por 

terceiros/usuários.
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Ausente pedido de efeito suspensivo, juntou-se 

contrariedade.

É o relatório.

Assiste razão à recorrente.

Extrai-se da obra coletiva Marco Civil da Internet, sob a 

coordenação de George Salomão Leite e Ronaldo Lemos1, o conceito de 

provedor de aplicações, que é aquele que coloca à disposição do usuário 

uma série de ferramentas digitais que, acessadas remotamente, permitem a 

realização de ações na World Wide Web.

Na sequência, ao lecionarem a respeito da 

responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, 

asseveram: No Brasil, desde o Marco Civil da Internet, o conhecimento 

efetivo e específico da natureza infringente de conteúdo somente será 

juridicamente relevante para fundamentar a responsabilidade civil do 

provedor de aplicações por dano resultado de conteúdo gerado por usuário 

se, na forma da lei, for notificado através de ordem judicial específica (art. 

19, Lei nº 12.965/2014).

Nessa cadência, pode-se afirmar, com vistas ao que dispõe 

o mencionado art. 19 da lei de regência, que os provedores de aplicações, 

como a recorrente, que mantém site dedicado à intermediação de venda e 

compra e de produtos e aquisição de serviços, não estão obrigados a fiscalizar 

a origem de todos os produtos ou serviços anunciados.

Não se está a dizer que não devam exercer qualquer 

controle, mas a considerar que as restrições já conhecidas, decorrentes de 

termos de uso, bem como de políticas internas de moderação de conteúdo 

ilícito e etc., são de eficiência limitada e a medida restringiria sobremaneira o 

1 São Paulo : Atlas, 2014  páginas 829/830 e 836.
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exercício da liberdade de expressão, direito fundamental do uso da internet 

(art. 2º, Lei nº12.965/14).

Devem, contudo, retirar do ar o conteúdo ofensivo desde 

que haja ordem judicial nesse sentido (art. 19) ou, tratando-se de imagens, 

vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de 

caráter privado, divulgados sem autorização de seus participantes, fazer o 

mesmo assim que notificados pelo envolvido (art. 21). 

Nesse sentido, o REsp nº 1383354/SP, julgado pouco 

antes do início da vigência do Marco Civil da Internet e sob a relatoria da 

Ministra Nancy Andrighi, que merece a reprodução da ementa:

CIVIL E COMERCIAL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. 

SITE VOLTADO PARA A INTERMEDIAÇÃO DE VENDA E 

COMPRA DE PRODUTOS. VIOLAÇÃO DE MARCA.

INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO EXAURIMENTO DA 

MARCA. APLICABILIDADE.

NATUREZA DO SERVIÇO. PROVEDORIA DE 

CONTEÚDO. PRÉVIA FISCALIZAÇÃO DA ORIGEM DOS 

PRODUTOS ANUNCIADOS. DESNECESSIDADE. RISCO NÃO 

INERENTE AO NEGÓCIO. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMOÇÃO 

IMEDIATA DO ANÚNCIO. DEVER. DISPONIBILIZAÇÃO DE 

MEIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADA USUÁRIO. DEVER.

1. O art. 132, III, da Lei nº 9.279/96 consagra o princípio 

do exaurimento da marca, com base no qual fica o titular da marca 

impossibilitado de impedir a circulação (revenda) do produto, 

inclusive por meios virtuais, após este haver sido regularmente 

introduzido no mercado nacional.

2. O serviço de intermediação virtual de venda e compra 

de produtos caracteriza uma espécie do gênero provedoria de 

conteúdo, pois não há edição, organização ou qualquer outra forma 

de gerenciamento das informações relativas às mercadorias inseridas 

pelos usuários.

3. Não se pode impor aos sites de intermediação de 

venda e compra a prévia fiscalização sobre a origem de todos os 
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produtos anunciados, na medida em que não constitui atividade 

intrínseca ao serviço prestado.

4. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a 

propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito 

da coletividade à informação. Sopesados os direitos envolvidos e o 

risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve 

pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo 

art. 220, § 1º, da CF/88, sobretudo considerando que a Internet 

representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa.

5. Ao ser comunicado da existência de oferta de 

produtos com violação de propriedade industrial, deve o 

intermediador virtual de venda e compra agir de forma enérgica, 

removendo o anúncio do site imediatamente, sob pena de responder 

solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão 

praticada.

6. Ao oferecer um serviço virtual por meio do qual se 

possibilita o anúncio para venda dos mais variados produtos, deve o 

intermediador ter o cuidado de propiciar meios para que se possa 

identificar cada um dos usuários, a fim de que eventuais ilícitos não 

caiam no anonimato. Sob a ótica da diligência média que se espera 

desse intermediador virtual, deve este adotar as providências que, 

conforme as circunstâncias específicas de cada caso, estiverem ao seu 

alcance para a individualização dos usuários do site, sob pena de 

responsabilização subjetiva por culpa in omittendo.

7. Recurso especial a que se nega provimento.2 (o grifo 

não consta no original)

Não é outra a posição desta C. 10ª Câmara de Direito 

Privado:

Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com 

pedido de tutela antecipada. Autora que requereu a retirada do 

conteúdo supostamente ofensivo perante o site Facebook. 

Verossimilhança das alegações apresentadas que autorizam a 

suspensão das postagens determinadas com URL específicas, nos 

termos do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Incabível o pedido de 

fiscalização do conteúdo postado por terceiros. Precedente do 

2 TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 26/09/2013.
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Colendo STJ. Recurso parcialmente provido.3 (o grifo não consta no 

original)

Se é assim, respeitado o convencimento do i. magistrado, 

não enxergo presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, 

sobretudo porque não há evidência do direito, tampouco perigo de dano, à 

medida que, como a própria autora informou em sua inicial, o anúncio foi 

cancelado.4

Ressalvo, em remate, que, na hipótese de novo conteúdo 

ofensivo, deve, a usuária, tomar as providências previstas na lei especial. 

Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso para 

revogar a tutela de urgência.

É como voto.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES

                    RELATOR

3 AI nº 2216730-49.2015.8.26.0000, sob a rel. do Des. J.B. Paula Lima.

4 3º parágrafo das fls. 30.
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