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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento 

nº 2116826-85.2017.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante 

WEBLIV CURSOS EIRELI - EPP, é agravado MERCADOLIVRE.COM 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao 

recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

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

São Paulo, 13 de dezembro de 2017.

FÁBIO PODESTÁ

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2116826-85.2017.8.26.0000

AGRAVANTE: WEBLIV CURSOS EIRELI - EPP 

AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

COMARCA: CAMPINAS

VOTO Nº 17847

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – 
Autora que indicou URL's de forma específica, porém fora da 
peça em que elaborou o pedido – Cabimento – URL's devida e 
precisamente indicadas – Suspensão de conteúdo lesivo apenas 
às URL's indicadas – Pedido de identificação da pessoa que 
anuncia a venda dos produtos contrafeitos com fornecimento 
de IP – Cabimento – Art. 22, Lei do Marco Civil da Internet – 
Decisão reformada – Recurso parcialmente provido, em maior 
extensão.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. 

decisão copiada a fl. 243, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignada, sustenta a empresa autora, em suma, que a 

partir de pesquisas de buscas na internet tomou ciência de que seus cursos e 

palestras vêm sendo comercializados ilegalmente através dos serviços 

prestados pela Requerida. Contudo, mesmo após denuncia formulada à 

mesma, apenas recebeu resposta padrões, que atestaram a regularidade dos 

anúncios denunciados. Assevera que seus direitos vêm sendo violados, pois 

os produtos contrafeitos são comercializados a preço vil. Requer a 

suspensão da divulgação e publicidade dos produtos constantes do relatório 

de fls. 62/82 ou quaisquer outras acrescidas recentemente que tenham 

relação nominativa com o representante legal da Agravante - Sr. 
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CONRADO ADOLPHO, bem como a identificação da(s) pessoa(s) que 

anuncia a venda dos produtos tratados na presente demanda com seu(s) 

correlato(s)  “IP” (Internet Protocol). 

Recurso tempestivo e preparado. 

O efeito ativo foi parcialmente deferido, para apenas 

para determinar a retirada das páginas indicadas pela agravada nas fls. 

68/82, as quais se encontram específicas e identificadas.

Resposta a fls. 253/298.

Informações prestadas pelo MM Juiz de Primeiro Grau a 

fls. 299/300.

Ciência à agravante aos documentos apresentados pela 

agravada, com manifestação a fls. 304/306.

É o relatório.

O recurso comporta parcial provimento, em maior 

extensão.

 A questão a ser examinada deve ficar circunscrita ao 

preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da tutela de 

urgência, esquivando-se da análise aprofundada de mérito.

 Ou seja, em análise perfunctória, cabe averiguar se 

estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, NCPC).
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Conquanto juntada após o indeferimento da tutela 

provisória, a agravante comprovou a titularidade dos produtos cuja 

contrafação alega, conforme se depreende de fls. 222/230 e 232/240.

Ademais, embora não conste no corpo das razões 

recursais, há URL's devida e precisamente indicadas a fls. 68/82, cujos 

conteúdos se reputam lesivos.

Portanto, considerando que a Lei nº. 12.965/2014 

assegura a possibilidade de exclusão de postagens afirmadas ofensivas 

(artigos 19, 20 e 22), desde que “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 como infringente, que permita 

a localização inequívoca do material” (art. 19), certo é que deverão serão 

observadas as suspensões de aludidas URL's.

Afinal, é assente no Superior Tribunal de Justiça a 

necessidade de identificação de conteúdo por meio da URL. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET. REDE 

SOCIAL "ORKUT". RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. 

CONTROLE EDITORIAL. INEXISTÊNCIA. 

APRECIAÇÃO E NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. 

NECESSIDADE. ART. 19, § 1º, DA LEI Nº 12.965/2014 

(MARCO CIVIL DA INTERNET). INDICAÇÃO DA 
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URL. MONITORAMENTO DA REDE. CENSURA 

PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DOS 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. 

(...) 4. 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).

Diante da identificação clara e específica do conteúdo 

apontado como infringente, embora não na petição em que formulados os 

pedidos, mas em documento apartado, devidamente acostado aos autos (fls. 

68/82), impõe-se a confirmação do efeito ativo outrora deferido a fls. 

246/247, restringindo-se a tutela provisória às URL's ali determinadas.

Todavia, diante da necessária indicação precisa e 

pormenorizada das URL's lesivas, não há se falar em alcance a outras, 

genéricas, que forem encontradas.
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Por fim, no tocante ao pedido de identificação da pessoa 

que anuncia a venda dos produtos contrafeitos, com fornecimento de seu 

correlato IP (internet protocol), observada a vedação constitucional ao 

anonimato daqueles que efetivamente o geraram, a Lei 12.965/2014, em seu 

art. 22, permite aludida pretensão, de modo que a agravada deverá fornecer 

aludidos dados. 

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

agravo, em maior extensão, nos termos da fundamentação supra.

FABIO HENRIQUE PODESTÁ

Relator
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