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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2147443-28.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GOOGLE 
BRASIL INTERNET LTDA, é agravada MARIA INÊS ALLI SALMEN ACAD.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª 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 JOSÉ JOAQUIM DOS 
SANTOS (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E ALVARO PASSOS.

São Paulo, 14 de novembro de 2017.

Alcides Leopoldo e Silva Júnior
Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2147443-28.2017.8.26.0000
Nº de 1ª Instância: 1007128-46.2017.8.26.0006
Comarca:    São Paulo (Foro Regional VI  Penha de França  2ª Vara 
                     Cível)
Agravante:  Google Brasil Internet Ltda.
Agravada:   Maria Inês Alli Salmen Acad
Juíza:  Deborah Lopes
Voto n. 11.722

EMENTA  AGRAVO DE INSTRUMENTO  Obrigação de 
Fazer  Tutela provisória de urgência  Retirada da Rede Mundial 
de Computadores da sentença de separação judicial da agravada – 
Em observância ao art. 19, § 1º, do Marco Civil da Internet o 
cumprimento da obrigação de remoção pelo Provedor de busca 
está condicionado a indicação clara e precisa das URLs a serem 
removidas – Precedentes do STJ - Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de 

liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória, da decisão 

reproduzida, nestes autos, às fls. 56/57, na parte em que deferiu a tutela 

provisória para determinar à agravante e outra que retirem da Rede Mundial 

de Computadores, por qualquer meio, a sentença de separação judicial da 

agravada, a partir do recebimento da presente decisão, sob pena de multa no 

valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 40.000,00, por cada ato de 

divulgação da sentença de separação, sob o fundamento de estarem presentes 
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a probabilidade do direito e a urgência consubstanciada no perigo de dano.

Sustenta a recorrente a nulidade da decisão, pois 

determina a remoção de conteúdo indeterminado da Internet, sem a devida 

indicação da localização específica e inequívoca do conteúdo (indicação de 

URLs), ao qual estaria  condicionado o cumprimento da ordem,  em evidente 

violação ao que prescreve o art. 19, § 1º, do Marco Civil da Internet (Lei 

Federal 12.965/2014), e entendimento consolidado do STJ, ademais, o 

conteúdo veiculado pelos sites rastreados e indexados pela Pesquisa Google  

inseridos em páginas da internet é normalmente de titularidade de terceiros, 

sobre o qual não tem qualquer controle ou poder, sendo que apenas cataloga e 

organiza as páginas já publicamente disponíveis.

 Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma 

para que seja declarada a nulidade da decisão agravada.

Processado com a liminar, no sentido de que o 

cumprimento da obrigação está condicionada à indicação clara e precisa das 

URLs a serem removidas (fls. 135/137),  foram apresentadas contrarrazões, 

sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 147/157), apresentando também 

a lista das URLs que pretende a remoção (fls. 159/160).

É o Relatório.

Insurge-se a agravante contra a determinação judicial 

para retirada da Rede Mundial de Computadores da sentença de separação 

judicial da autora, sob o fundamento que descumpre o disposto no § 1º do art. 

19 do Marco Civil da Internet, que condiciona o cumprimento da ordem 

judicial a devida indicação de URLs específicas do conteúdo.

Efetivamente, segundo o entendimento atual e  

consolidado do STJ: "em harmonia com o art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014 
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(Marco Civil da Internet), entende ser necessária a notificação judicial ao 

provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material ali 

publicado por terceiros usuários e apontado como infringente à honra ou à 

imagem dos eventuais interessados, sendo imprescindível a indicação clara e 

específica da URL - Universal Resource Locator - correspondente ao material 

que se pretenda remover" (AgInt no AgInt no AREsp 956.396/MG, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017), bem como que: "4. Necessidade de 

indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para 

a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O 

fornecimento do URL é obrigação do requerente. Precedentes deste STJ. 5. A 

necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos 

provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões 

relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para 

verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinarem a remoção 

de conteúdo na internet. 6. Em hipóteses com ordens vagas e imprecisas, as 

discussões sobre o cumprimento de decisão judicial e quanto à aplicação de 

multa diária serão arrastadas sem necessidade até os Tribunais superiores. 7. 

O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem 

judicial para a retirada de conteúdo infringente, a 'identificação clara e 

específica do conteúdo', sob pena de nulidade, sendo necessária a indicação 

do localizador URL" (REsp 1629255/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

25/08/2017).

Diante disso, dispensa-se maiores digressões acerca do 

tema, devendo ser mantida a liminar concedida, competindo à agravada 

informar diretamente ao Juízo de origem a relação das URLs relacionadas ao 
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fato, para as devidas providências. 

Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de 

instrumento nos termos da fundamentação. 

Alcides Leopoldo e Silva Júnior
Relator

Assinatura Eletrônica
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