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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2252215-76.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é agravado CLÓVIS DE BARROS 
FILHO.

ACORDAM, em 1ª 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 
FRANCISCO LOUREIRO (Presidente) e CHRISTINE SANTINI.

São Paulo, 28 de março de 2017. 

Rui Cascaldi
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 36813
AGRV.Nº: 2252215-76.2016.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.  : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
AGDO.  : CLÓVIS DE BARROS FILHO
JUIZ   : MIGUEL FERRARI JUNIOR

TUTELA ANTECIPADA  Ação de obrigação de 
fazer  Decisão que, em reforço de ordem anterior, 
determinou a completa remoção de postagens 
veiculadas ao autor da plataforma Youtube, de 
forma a impossibilitar seu acesso na rede mundial 
de computadores – Inconformismo da corré 
Google Brasil, que afirma já ter cumprido a 
determinação judicial ao tornar indisponível o 
conteúdo a usuários com conexões originárias do 
Brasil  Não acolhimento  Determinação do juízo 
que foi de exclusão dos dados de sua plataforma, 
estando os respectivos endereços eletrônicos 
perfeitamente identificados  Inadmissível que a 
corré agravante, não tendo logrado obter reforma 
da ordem original de exclusão, relativize, por 
iniciativa própria, o comando jurisdicional  
Impossibilidade de se invocar limites territoriais 
para se furtar ao cumprimento de ordem de 
remoção de conteúdo, sob pena de atentado à 
efetividade do processo  Inexistência de violação a 
soberania de estados estrangeiros  Recorrente 
que se submete à legislação e à jurisdição 
nacionais, ainda que sua base de dados esteja sob 
administração da matriz estrangeira (Google Inc.) 
-  Art. 11, § 2º, do Marco Civil da Internet, 
instituído pela Lei nº. 12.965/2014  Decisão 
monocrática mantida  Recurso não provido

Trata-se de agravo de instrumento 
interposto contra decisão que, nos autos de ação de 
obrigação de fazer, determinou a completa remoção de 
conteúdos veiculados na plataforma de dados do 
Youtube em nome do autor e devidamente 
individualizados na pela inicial do feito de origem, 
de forma a tornar impossível seu acesso para qualquer 
usuário da rede mundial de computadores.

Recorre a corré GOOGLE BRASIL, 
sustentando, em síntese, ter cumprido a ordem 
anterior de remoção dos conteúdos (vídeos) cujas URL 
foram especificadas pelo autor, de forma a torna-los 
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indisponíveis na plataforma do Youtube em todo o 
território nacional, ou seja, inacessível por 
conexões feitas no Brasil. Aduz, contudo, ser 
inexequível a ordem de indisponibilidade de conteúdo 
em todo e qualquer país, para usuários do mundo 
inteiro, porquanto impossível a extensão dos efeitos 
de decisão judicial para além do território 
brasileiro. Requer a reforma da decisão 
interlocutória, para revogar a ordem de remoção da 
URL em âmbito global, com o consequente 
reconhecimento do cumprimento integral da ordem 
liminar de remoção expedida pelo juízo de origem.

Efeito suspensivo deferido (fl. 388).

Recurso processado com resposta.

É o relatório.

Consiste o feito de origem em ação de 
obrigação de fazer, por meio da qual pretende o autor 
CLOVIS, ora agravado, conhecido professor de 
filosofia, a retirada do ar de vídeos postados nos 
sítios eletrônicos das rés Facebook do Brasil, 
Twitter Brasil e GOOGLE BRASIL (esta, ora agravante), 
os quais, descontextualizados e editados, têm por 
conteúdo uma aula do referido docente, e, devido à 
distorção implementada, passariam ao espectador a 
mensagem inverídica de apoio à pedofilia, de modo a 
incitar o desprezo público e a revolta de internautas 
nas redes sociais.

Em sede de tutela antecipada (fls. 
226-229), determinou-se que a corré agravante GOOGLE 
BRASIL, bem como as demais rés, removessem os links 
cujas URLs (endereços eletrônicos) foram informadas 
na peça inicial (relativamente à GOOGLE, foram 
listadas 3 URL relativas a arquivos de vídeo  fls. 
76-77) e em petições que se seguiram (fls. 230-233 e 
238-241).

Contudo, manifestou-se o autor 
agravado CLÓVIS, alegando que a decisão de 
antecipação de tutela não havia sido integralmente 
cumprida, afinal, o que realizou a demandada GOOGLE 
BRASIL foi apenas bloquear os conteúdos das URLs aos 
usuários do Brasil. Mediante uso de recursos 
disponíveis na internet, como o “web proxy”, 
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ferramenta que permite navegação anônima na rede, 
atestou-se que, com a utilização de IP (“Internet 
Protocol”, código que permite a identificação do 
internauta) estrangeiro, seria plenamente possível 
acessar o conteúdo de todos os links cuja remoção 
fora ordenada.

O juízo de primeiro grau, por 
conseguinte, determinou, em reforço à decisão liminar 
de fls. 226-229, que se procedesse à remoção completa 
dos conteúdos veiculados em nome do autor, contidos 
nos endereços eletrônicos já informados (fl. 44). 
Aclarou, em posterior decisão de embargos 
declaratórios, que “a ordem judicial foi exarada para 
que as rés, estabelecidas no Brasil, eliminem todos 
os conteúdos impróprios envolvendo o autor, seja lá 
onde estejam hospedados” (fls. 45-47).  Deu-se 
ensejo, assim, à interposição do presente agravo.

Quanto ao mérito, em que pese a 
existência de entendimento divergente, não merece 
acolhimento a pretensão recursal.

Conforme já explicitado por esta 
Câmara por ocasião do anterior agravo nº. 
2192413-84.2015.8.26.0000 (interposto pela corré 
Twitter Brasil), tirado do mesmo feito de origem, o 
autor agravado, em sua peça inicial, apontou 
expressamente o conteúdo a ser removido e as 
localizações deste, listando, de forma bastante 
precisa, as respectivas URLs, atendendo assim os 
requisitos do art. 19, § 1º, da Lei nº. 12.965/14.

Nessa esteira, a decisão original de 
deferimento da tutela antecipada, posteriormente 
confirmada por este Tribunal, também foi clara: os 
links listados deveriam ser todos removidos, 
excluídos da plataforma Twitter. Determinou o 
magistrado de instância originária que “há de ser 
concedida a tutela para a imediata remoção do 
ilícito”, devendo as rés, dentre estas a agravante, 
“remover os links mencionados na petição inicial” 
(fl. 228).

Considerando a ausência de reforma 
desta primeira decisão (que também fora objeto de 
recurso por parte da GOOGLE BRASIL  agravo de 
instrumento nº. 2158001-30.2015.8.26.0000, no qual 
não se questionou a determinação de remoção do 
conteúdo dos links), não caberia à ora recorrente 
relativizar, por iniciativa própria, o conteúdo da 
ordem jurisdicional.

Frise-se não prosperar a alegação de 
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violação à soberania dos demais estados ínsita à 
ordem combatida, afinal, a agravante, sendo pessoa 
jurídica sediada no Brasil, submete-se à jurisdição 
nacional. Ainda que a base de dados da plataforma 
Youtube esteja sob administração de pessoa jurídica 
estrangeira (Google Inc.  fls. 282 e segs.) não se 
afasta o respeito à legislação brasileira, conforme 
determina o art. 11, § 2º, do Marco Civil da Internet 
(Lei nº. 12.965/2014). 

Aliás, tratando-se a questão de 
conteúdo disponibilizado na internet, em ambiente 
virtual, não se pode admitir que a agravante, para 
propiciar indevida redução do alcance de comando 
judicial mantido por acórdão transitado em julgado, 
busque se valer de limites territoriais. Neste 
sentido já se posicionou esta Câmara, confira-se:

“Na realidade virtual não pode o 
recorrente invocar limites territoriais, 
ou afronta ao art. 1º da Constituição 
Federal, para deixar de dar cumprimento à 
ordem de remoção do conteúdo do site de 
buscas www.google.com, apresentação de 
informações que estão acessíveis a uma 
simples digitação, em arquivos, de sua 
sócia Google Inc., com sede nos Estados 
Unidos da América, mas que poderia estar 
em qualquer 'nuvem' (information cloud), e 
uma vez que presta serviços no País, onde 
mantém a recorrente para zelar pelos seus 
interesses comerciais, está sujeita, 
portanto, ao cumprimento da lei nacional, 
inexistindo, nesse caso, violação à 
soberania de Estado estrangeiro” (AI nº. 
2169252-79.2014.8.26.0000, rel. Des. 
Alcides Leopoldo e Silva Júnior, j. em 
03.02.2015). 

Observe-se que, respeitada opinião 
divergente, entendimento contrário ensejaria atentado 
à própria efetividade do processo, afinal, é notória 
a disponibilidade de ferramentas virtuais que 
permitem ao usuário a navegação anônima, ocultando-se 
seu IP real, de forma a lhe permitir burlar ordens de 
restrição fundadas simplesmente na origem da conexão.

Em suma, não merece reparos a decisão 

http://www.google.com
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interlocutória agravada.

Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO 
ao recurso.

RUI CASCALDI

Relator
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