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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2084946-75.2017.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é agravante 
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é agravada AMANDA DA 
COSTA RUSSO.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.Declara o 
3º juiz Des. Eduardo Sandeville.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VITO 
GUGLIELMI (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E EDUARDO SÁ PINTO 
SANDEVILLE.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017.

ANA MARIA BALDY

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2084946-75.2017.8.26.0000

Agravante : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 
Advogado : Celso de Faria Monteiro 
Agravada : Amanda da Costa Russo 
Advogado : Rodrigo Antônio Alves 
Comarca: Orlândia
Voto nº 02470
gdv

AGRAVO DE INSTRUMENTO –Obrigação de Fazer - 
Decisão que concedeu a tutela antecipada para determinar 
que o réu Facebook proceda ao bloqueio de usuário e retire 
ou exclua as publicações envolvendo o nome da agravada - 
Artigo 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014 (Lei do Marco Civil da 
Internet) - Necessidade de que a requerente informe as 
URL's que contenham conteúdo que repute ofensivo para 
que seja providenciada a remoção – Precedentes do STJ - 
RECURSO PROVIDO. 

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de 

concessão de efeito suspensivo, contra a r. decisão que deferiu o pedido de antecipação 

da tutela, para determinar que a ré proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, o bloqueio do 

usuário identificado pelo nome de "Bruno Barcellos"  na comunidade Aki Agora 

Batatais, qualificado como Engenheiro Civil na empresa MRV Engenharia, bem como 

retire ou exclua todas as publicações realizadas por ele envolvendo o nome da autora, 

Amanda da Costa Russo, a exemplo das juntadas a fls. 28/35, sob pena de multa diária 

que fixo em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Argumenta a agravante que para a remoção das 

publicações consideradas ofensivas, a agravada deve fornecer a URL do perfil e dos 

aludidos conteúdos de forma específica e clara, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei 

12.965/14 (Lei do Marco Civil da Internet). Pede a concessão do efeito suspensivo, com 

o posterior provimento do agravo de instrumento.

Distribuído o recurso, foi deferido o efeito suspensivo ao 
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recurso (fls. 280/281) e não sobreveio contraminuta (fls. 286).

É o relatório.

O recurso merece provimento.

Conforme dispõe a artigo 19, §1º, do Marco Civil da 

Internet (Lei nº 12.965/14):

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e 
impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente 
poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de 
conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não 
tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu 
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo 
apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em 
contrário.
§1º 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. 
(grifamos).

In casu, o juízo de primeiro grau reconheceu a 

probabilidade do direito e o perigo de dano invocado pela autora, em razão da evidente 

tentativa do usuário “Bruno Barcellos” em denegrir à imagem e a honra da requerente.

Todavia, pela leitura do referido artigo, em que pese a 

argumentação do MM. Juiz “a quo”, verifica-se que deve haver identificação específica 

do conteúdo violador da esfera jurídica da ofendida para que se fundamente o pedido de 

exclusão, não cabendo impor ao provedor do conteúdo um dever genérico de censura 

prévia sobre as postagens veiculadas por meio da rede social.

Ademais esse é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
PROVEDOR DE APLICAÇÃO. REDE SOCIAL. FACEBOOK. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. 
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FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL. COMANDO JUDICIAL 
ESPECÍFICO. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DO REQUERENTE. 
MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. 1. 
Ação ajuizada em 08/06/2015. Recurso especial interposto em 
29/08/2016 e atribuído a este gabinete em 28/09/2016. 2. Esta Corte 
fixou entendimento de que "(i) não respondem objetivamente pela 
inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem 
ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das 
informações postadas no site por seus usuários; (iii) devem, assim 
que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais 
no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos 
danos respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz 
de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso 
a caso". 3. Sobre os provedores de aplicação, incide a tese da 
responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicação 
torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o 
conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que 
determinada informação causa, não tomar as providências 
necessárias para a sua remoção. 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. 
8. Recurso especial provido.” (REsp 1629255/MG, Ministra NANCY 
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 
25/8/2017). (grifamos).

"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 URL. MONITORAMENTO 
DA REDE. CENSURA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. 
RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO 
CABIMENTO. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada 
com indenização por danos morais e materiais, decorrentes de 
disponibilização, em rede social, de material considerado ofensivo à 
honra do autor. 2. A responsabilidade dos provedores de conteúdo de 
internet em geral depende da existência ou não do controle editorial 
do material disponibilizado na rede. Não havendo esse controle, a 
responsabilização somente é devida se, após notificação judicial para 
a retirada do material, mantiver-se inerte. Se houver o controle, o 
provedor de conteúdo torna-se responsável pelo material publicado 
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independentemente de notificação. Precedentes do STJ. 3. Cabe ao 
Poder Judiciário ponderar os elementos da responsabilidade civil dos 
indivíduos, nos casos de manifestações de pensamento na internet, em 
conjunto com o princípio constitucional de liberdade de expressão 
(art. 220, § 2º, da Constituição Federal). 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. 6. A Segunda 
Seção do STJ já se pronunciou no sentido de ser incabível a 
condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais 
despendidos pela vencedora. 7. Recurso especial provido." (REsp 
1.568.935/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016). 
(grifamos).

E sobre o assunto, a jurisprudência desse egrégio Tribunal 

de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNET. TUTELA ANTECIPADA. 
Pretensão de exclusão de conteúdo ofensivo, publicado e 
compartilhado no Facebook e em outras páginas de propriedade dos 
agravados. Possibilidade. Agravante que vem sendo vítima de 
inúmeras piadas de conotação sexual. Existência de elementos que 
permitem a sua exata identificação, sobretudo no ambiente de 
trabalho. Publicações que, a princípio, caracterizam violação da 
honra e imagem. Concessão da tutela que se mostra necessária a fim 
de impedir a disseminação do conteúdo na rede mundial de 
computadores. Necessidade, todavia, a indicação específica das 
URL's impugnadas. Inteligência do art. 19, §1º, do Marco Civil da 
Internet (Lei nº 12.965/14). Decisão reformada. RECURSO 
PROVIDO, com observação.  (TJSP; Agravo de Instrumento 
2110265-45.2017.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão 
Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª 
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2017; Data de Registro: 
31/07/2017). (grifamos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Obrigação de Fazer - Decisão que 
concedeu a tutela antecipada para determinar que a corré Facebook 
exclua o perfil da outra corré (Vivia), sob pena de multa diária - 
Decisão genérica - Determinação que implica em exame prévio de 
todo o conteúdo do material que transita pelo site de relacionamento 
não podendo ser exigido de um provedor de serviço - Não cabimento 

 Remoção que implica em retirada do conteúdo integral do perfil  
Inadmissibilidade  Lei nº 12.965/2014  Necessidade de o autor 
informar as URL's que contenham conteúdo que repute abusivo para 
que seja providenciada a remoção  Suspensão da multa diária até a 
devida informação  Decisão parcialmente modificada - Recurso 
Parcialmente Provido.  (TJSP; Agravo de Instrumento 
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2214930-49.2016.8.26.0000; Relator (a): Egidio Giacoia; Órgão 
Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã 
- 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2017; Data de Registro: 
17/05/2017). (grifamos).

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Facebook. Determinação de exclusão dos 
perfis correspondentes às URLs indicadas na petição inicial e todo 
conteúdo deles decorrente. Necessidade de indicação precisa do 
conteúdo a ser excluído. Apelante que não tem a obrigação de 
fiscalizar previamente o conteúdo das notícias veiculadas por seus 
usuários. Art. 19, §1º, Lei nº 12.965/2014. Expressão "todo conteúdo 
deles decorrente" excluída. Verbas de sucumbência. Apelante que 
sustentou sua ilegitimidade passiva em contestação. Resistência 
injustificada ao pedido autoral. Condenação mantida. Sentença 
parcialmente reformada. Condenação das partes em honorários 
sucumbenciais recursais. Recurso parcialmente provido. (TJSP; 
Apelação 1004881-72.2015.8.26.0100; Relator (a): Fernanda Gomes 
Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro 
Central Cível - 25ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2017; 
Data de Registro: 17/04/2017). (grifamos).

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA 
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. CRIAÇÃO DE PERFIL 
FALSO DO AUTOR NA REDE SOCIAL FACEBOOK. 
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA URL. PRECEDENTES DO E. 
STJ. PRETENSÃO DO AUTOR AO CONHECIMENTO DAS 
MENSANGES, POSTAGENS DE PERFIL DE TERCEIROS. 
PRESERVAÇÃO DO SIGILO DAS CORRESPONDÊNCIAS. A 
indicação da página da Internet ofensiva (URL) é condição requerida 
pelos provedores de pesquisa para a exclusão do material impróprio. 
Cumpre observar que os provedores de pesquisa, assim como os 
provedores de conteúdo, não têm controle prévio das informações 
lançadas na Internet e, por isso, torna-se necessária a indicação 
precisa da página (URL) impugnada, o que não ocorreu. O réu 
forneceu os dados cadastrais disponíveis e os números de IP 
requeridos, atendendo à determinação legal a qual está obrigado e de 
posse dessas informações já fornecidas, poderá o autor pleitear a 
indicação dos dados pretendidos aos provedores de conexão, que 
estão obrigados por lei a fornecer tais dados. Ressalta-se, ainda, que 
o pedido do autor para conhecimento das mensagens "in box" dos 
usuários dos perfis falsos importa em violação de garantia 
constitucional, de modo que não há nos autos elementos suficientes 
que permitam violar o sigilo de correspondência. Sentença 
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.  (TJSP; 
Apelação 1044327-82.2015.8.26.0100; Relator (a): Carlos Alberto 
Garbi; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro 
Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2016; 
Data de Registro: 30/11/2016). (grifamos).

Assim, verificadas pelo juízo “a quo” como abusivas ou 

ilícitas as postagens realizadas na rede social administrada pela agravante, deve a 

ofendida indicar ao juízo a respectiva URL do conteúdo ofensivo, nos termos da Lei nº 

12.965/14 (Lei do Marco Civil da Internet). Posteriormente, deverá o Magistrado 
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notificar a ré e, somente a partir de então, ensejará a sua responsabilidade, podendo ser 

imposta multa pelo descumprimento da ordem judicial.

Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO 

AO RECURSO, para determinar a necessidade de indicação das URL's dos conteúdos 

ofensivos apontados pela agravada, para que assim se aperfeiçoe a remoção do conteúdo 

já autorizado na r. decisão.

ANA MARIA BALDY
Relatora
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Voto nº  25.354
Agravo de Instrumento nº 2084946-75.2017.8.26.0000
Comarca: Orlândia
Agravante: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 
Agravado: Amanda da Costa Russo

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de agravo tirado contra decisão que, em ação 
cominatória, deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar em cinco dias o 
bloquei do usuário identificado como “Bruno Barcellos” na comunidade Aki Agora 
Batatais, qualificado como Engenheiro Civil na empresa MRV Engenharia, bem como 
retire ou exclua todas as publicações realizadas por ele envolvendo o nome da autora, 
Amanda da Costa Russo, a exemplo das juntadas a fls. 28/35, sob pena de multa diária.

Sustenta o agravante ser necessário o fornecimento de 
forma clara e específica da url do perfil e de cada publicação objeto da lide.

É o relatório.

A D. Relatora votou pelo provimento do recurso. 
Acompanho o julgamento, contudo com uma observação, respeitado seu entendimento.

Argumenta o agravante que o endereço eletrônico exato é 
indispensável para que possa excluir os conteúdos ofensivos objeto dos autos, nos 
termos do art. 19, § 1º do Marco Civil da Internet.

Contudo, o que se depreende do texto legal não é o que 
procura fazer crer o recurso. Vejamos:

“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a 
censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser 
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por 
terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências 
para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo 
assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, 
ressalvadas as disposições legais em contrário.
§ 1o 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.” (g.n.)

Como se vê, o que exige a lei é que seja possível a 
localização inequívoca do conteúdo ofensivo, clara e especificamente identificável.
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E embora, com efeito, a url seja um meio de identificação 
inequívoco, não é o único. Por meio de indicações precisas, pode-se chegar ao endereço 
eletrônico e cumprir a determinação judicial.

Acerca dessa hipótese já se posicionou o C. STJ:

“Direito civil. Obrigação de fazer e não fazer. Vídeos divulgados em site de 
compartilhamento (Youtube). Contrafação a envolver a marca e material 
publicitário dos autores. Ofensa à imagem e ao nome das partes. Dever de 
retirada. Indicação de url's. Desnecessidade. Individualização precisa do 
conteúdo do vídeo e do nome a ele atribuído. Multa. Reforma. Prazo para a 
retirada dos vídeos (24 h).” Manutenção. (REsp 1.306.157-SP, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17/12/2013, g.n.)

Contudo, no caso dos autos limitou-se a decisão agravada 
a mencionar parâmetros que determinariam o bloqueio e a remoção de publicações sem 
o grau de especificidade necessário. Foram apontados os prints de fls. 28/35 meramente 
como exemplo e mesmo estes, retirados de aplicativo em plataforma móvel, não bastam 
para apontar inequivocamente a que se referem.

Feita essa ressalva, acompanho a D. Relatora e também 
nego provimento ao recurso.

 

EDUARDO SÁ PINTO SANDEVILLE
               3º Juiz
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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes 
assinaturas digitais:

Pg. 
inicial

Pg. 
final

Categoria Nome do assinante Confirmação

1 7 Acórdãos 
Eletrônicos

ANA MARIA ALONSO BALDY MOREIRA 
FARRAPO

7679025

8 9 Declarações 
de Votos

EDUARDO SA PINTO SANDEVILLE 77105EF

Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
2084946-75.2017.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.


