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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de 

Declaração nº 2130844-48.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São 

Paulo, em que é embargante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e 

embargada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS. V. U.", de conformidade com o 

voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA 

BRAZIL (Presidente), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA 

SILVA LEME FILHO.

São Paulo, 29 de março de 2017.

Grava Brazil

Relator

Assinatura Eletrônica
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  Nº: 2130844-48.2016.8.26.0000/50000 

EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

EMBARGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO PAULO

Embargos de Declaração - O aresto 
embargado faz expressa referência às URLs 
indicadas pela parte adversa, nos termos do 
art. 19, § 1º, do Marco Civil da Internet - 
Omissão não caracterizada - Embargos 
rejeitados.

VOTO Nº 27494

I - Cuida-se de embargos de declaração 

opostos em face do v. acórdão que deu provimento em parte ao 

agravo de instrumento interposto pela parte adversa.

A embargante fala em omissão do aresto 

quanto à invalidade das URLs indicadas pela parte adversa. 

Diz que removeu, tempestivamente, as quatro URLs referentes 

a vídeos do Youtube. Todavia, aduz que, em relação a outras 

duas URLs, elas não são passíveis de remoção, pois se trata de 

páginas dinâmicas, cujo conteúdo se modifica a cada pesquisa 

de cada usuário. Ressalta o teor de jurisprudência do C. STJ, 

sedimentando o entendimento de que é necessária a indicação 

das URLs específicas dos conteúdos que se pretende remover. 

Em suma, entende que "é fundamental que a r. ordem embargada seja 

complementada para - suprindo o que se respeitosamente chamou de omissão e 
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prestigiando a segurança jurídica que deve reger os processos, a legislação em vigor e o 

entendimento do c. STJ acerca do tema - integrar a determinação de remoção de 

conteúdo, restringindo-se às URLs específicas indicadas à fls. 16, ou, alternativamente, 

intime a Agravante a indicar as URLs específicas dos vídeos cuja remoção pretendia ao 

indicar as URLs dinâmicas, a fim de viabilizar a sua remoção.".

É o relatório do necessário.

II - O aresto embargado expôs os motivos 

pelos quais foi proferido, não padecendo do vício (omissão) 

sugerido.

A atenta leitura da decisão embargada 

revela que houve a determinação de "retirada dos vídeos e dos links (item 

'a', fls. 16) com o conteúdo ofensivo listados no agravo (fls. 16), com prazo de quarenta e 

oito horas, a contar da intimação deste julgamento. Com relação aos itens 'b' e 'c', diante 

do caráter genérico, os pedidos não comportam acolhida, pois em desacordo com o 

disposto no art. 19, § 1º, do Marco Civil da Internet." (fls. 162/163).

Com efeito, há expressa alusão de que 

a ordem judicial, em atenção ao que dispõe o art. 19, § 1º, do 

Marco Civil da Internet, se restringe aos vídeos e links indicados 

pela parte adversa.

A sugerida impossibilidade de remoção 

das URLs https://www.youtube.com/results?search_query=piripaque+mundo+canibal 

e https://www.youtube.com/results?search_query=Sr.+Donizildo+em+Whatahhel+Prostituto 

ou a sugestão de que, ainda que fosse possível a remoção 

delas, tal medida não atingiria a finalidade almejada, pois os 

usuários poderiam realizar pesquisas com parâmetros distintos 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos de Declaração nº 2130844-48.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto nº 27494b 4

deve ser noticiada ao Juízo que preside a causa.

Em suma, nada há para ser integrado.

III - Ante o exposto, rejeitam-se os 

embargos. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator
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