
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000874499

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 

nº 2162083-36.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 

S. A. O ESTADO DE S. PAULO, é agravado ANTHONY OYINTARE 

PREWARE.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª 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 

A.C.MATHIAS COLTRO (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.

São Paulo, 14 de novembro de 2017.

Fábio Podestá

Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2162083-36.2017.8.26.0000

AGRAVANTE: S. A. O ESTADO DE S. PAULO 

AGRAVADO: ANTHONY OYINTARE PREWARE

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 17719

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu 
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional – 
Pretensão à sua parcial reforma – Admissibilidade – 
Autor que não demonstrou o preenchimento dos 
requisitos do art. 300, do NCPC em relação a conteúdo 
que exceda à URL por ele apontada, a veicular conteúdo 
reputado ofensivo – Inteligência do art. 19, do Marco 
Civil da Internet - Jurisprudência pacífica do STJ - 
Decisão parcialmente reformada - AGRAVO 
PROVIDO.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 

S.A. O ESTADO DE S. PAULO, tirado contra a r. decisão copiada às fls. 

76/77, que, em ação de obrigação de fazer em face dele ajuizada, deferiu 

tutela antecipada para determinar que ele remova de seu sítio 

eletrônico qualquer notícia relativa à reportagem veiculada às fls. 30/32 

dos autos de origem, indicada a URL.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que a 

decisão é genérica (fls. 04), e limita indevidamente importantes 

garantias constitucionais dos veículos de imprensa, de modo que o 

alcance do provimento antecipatório deve ser restringido ao link da 

página eletrônica da notícia questionada pelo agravado, sob pena de 
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censura (fls. 05). Pleiteou, assim, a reforma da decisão e a concessão de 

efeito suspensivo ao recurso (fls. 05/06).  

Recurso tempestivo (fls. 91), preparado (fls. 13/14) e 

contraminutado (fls. 99/101).

Agravo processado com efeito suspensivo (fls. 

94/95).

É o relatório.

A irresignação prospera.

Por primeiro, assinala-se que não há perquirir, 

neste momento processual e nesta instância (sob pena de afronta ao 

princípio do duplo grau de jurisdição) a procedência ou improcedência 

da pretensão formulada pelo agravado. 

Outrossim, cumpre verificar, para apreciação do 

agravo, se os requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos 

efeitos da tutela, que estão previstos no art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, foram preenchidos. 

E referido dispositivo legal estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 
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conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os 

danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se 

a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão.”

E, no caso, o agravado não comprova a existência 

desses requisitos, no que exceda ao link reproduzido a fls. 32 e 77, 

porquanto deixou de prover meios para identificação de qualquer 

outro conteúdo supostamente ofensivo.

Inviável, portanto, exigir-se ao provedor de 

conteúdo que identifique toda e qualquer “notícia relativa à reportagem” 

e proceda à exclusão de referido conteúdo.

É bem verdade que a Lei n. 12.965/2014 assegura a 

possibilidade de exclusão de postagens afirmadas ofensivas, 

notadamente em seus artigos 19, 20 e 22.

Todavia, a própria lei ressalva, quanto à 

indisponibilização de conteúdo, que esta dar-se-á “nos limites técnicos 

do seu serviço” e  que “a ordem judicial de que trata o caput deverá conter, 

sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado 
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como infringente, que permita a localização inequívoca do material” 

(art. 19).

Sendo assente no Superior Tribunal de Justiça a 

necessidade de identificação de conteúdo por meio da URL:

“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.” (REsp 1568935/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/04/2016, DJe 13/04/2016).

“CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. PROVEDOR DE 

COMPARTILHAMENTO DE VÍDEOS. VERIFICAÇÃO PRÉVIA E DE 

OFÍCIO DO CONTEÚDO POSTADO POR USUÁRIOS. 

DESNECESSIDADE. IMAGEM DE CONTEÚDO OFENSIVO. DANO 

MORAL. RISCO NÃO INERENTE AO NEGÓCIO. CIÊNCIA DA 

EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ILÍCITO OU OFENSIVO. RETIRADA 

DO AR EM 24 HORAS. DEVER. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS 
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PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADA USUÁRIO. DEVER, DESDE QUE 

INFORMADO O URL. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 

5º, IV E IX, 220 DA CF/88; 6º, III, 14 E 84, § 4º, DO CDC; 461, § 1º, DO 

CPC; E 248 E 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02.

1. Ação ajuizada em 27.01.2009. Recurso especial 

concluso ao gabinete da Relatora em 12.08.2013, discutindo os limites da 

responsabilidade dos sites de compartilhamento de vídeos via Internet pelo 

conteúdo postado pelos usuários.

2. A exploração comercial da Internet sujeita as relações 

de consumo daí advindas à Lei nº 8.078/90. Precedentes.

3. O provedor de compartilhamento de vídeos é uma 

espécie do gênero provedor de conteúdo, pois se limita a disponibilizar as 

imagens postadas pelos usuários, sem nenhuma participação na criação ou na 

edição dos arquivos digitais.

4. A verificação de ofício do conteúdo das imagens 

postadas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço 

prestado pelos provedores de compartilhamento de vídeos, de modo que não se 

pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não exerce 

esse controle.

5. O dano moral decorrente de mensagens com conteúdo 

ofensivo inseridas no site pelo usuário não constitui risco inerente à atividade 

dos provedores de compartilhamento de vídeos, de modo que não se lhes aplica 
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a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02.

6. Não se pode exigir do provedor de compartilhamento 

de vídeos a fiscalização antecipada de cada novo arquivo postado no site, não 

apenas pela impossibilidade técnica e prática de assim proceder, mas sobretudo 

pelo risco de tolhimento da liberdade de pensamento. 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 criação, expressão e informação, 

assegurada pelo art. 220 da CF/88, sobretudo considerando que a Internet 

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

7. Ao ser comunicado de que determinada imagem 

postada em seu site possui conteúdo potencialmente ilícito ou ofensivo, deve o 

provedor de compartilhamento de vídeos removê-lo preventivamente no prazo 

de 24 horas, até que tenha tempo hábil para apreciar a veracidade das alegações 

do denunciante, de modo a que, confirmando-as, exclua definitivamente o vídeo 

ou, tendo-as por infundadas, restabeleça o seu livre acesso, sob pena de 

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

praticada.

8. O cumprimento do dever de remoção preventiva 

de imagens consideradas ilegais e/ou ofensivas fica condicionado à 

indicação, pelo denunciante, do URL da página em que estiver inserido 

o respectivo vídeo.
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9. Ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita 

que os usuários divulguem livremente vídeos, deve o provedor de 

compartilhamento ter o cuidado de propiciar meios para que se possa 

identificar cada um desses usuários, coibindo o anonimato e atribuindo a cada 

imagem uma autoria certa e determinada. Sob a ótica da diligência média que 

se espera do provedor, do dever de informação e do princípio da transparência, 

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.

10. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 

1403749/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 22/10/2013, DJe 25/03/2014).

No mesmo sentido, precedente desta Corte:

“Agravo de instrumento. Ação cominatória. Rede social. 

Provedor de conteúdo. Dever de armazenamento de dados reconhecido, antes 

mesmo da entrada em vigor da Lei n. 12.965/14. Criação e utilização de perfil 

falso para denegrir a imagem do autor. Imprescindibilidade do fornecimento do 

endereço eletrônico do perfil (URL), em razão da possibilidade de alteração dos 

dados cadastrais a qualquer tempo. Necessidade de identificação clara e 

específica do conteúdo apontado como infringente, nos termos do art. 19, 

§1º, da Lei n. 12.965/14. Prova documental insuficiente. Dever de 

fornecimento do IP de todos os usuários que acessaram o perfil que não viola o 

direito de terceiros. Informações que devem ser armazenadas em local 
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apropriado, acessível somente às partes envolvidas na lide. Multa cominatória 

devida e arbitrada adequadamente. Possibilidade. Instrumento de coerção que 

não pode ser excessivo sob pena de enriquecimento ilícito, mas também não 

pode ser irrisório. Recurso improvido.” (AI 2093163-78.2015.8.26.0000, 4ª 

Câmara de Direito Privado, rel. Des. Hamid Bdine, j, 16.07.2015).

Comporta, pois, reforma a decisão guerreada para, 

confirmando-se o provimento antecipatório recursal concedido a fls. 

94/95, restringir a tutela antecipada concedida em primeiro grau à 

indisponibilização da URL indicada no decisum.

Deixa-se de fixar honorários sucumbenciais 

recursais, por se tratar de mera decisão interlocutória.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.

FABIO HENRIQUE PODESTÁ

Relator
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