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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 

Instrumento nº 2000842-53.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, 

em que é agravante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e agravados 

OSMAR BASÍLIO e PAULO CEZAR DE ANDRADE PRADO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª 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 GRAVA 

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

SILVA LEME FILHO.

São Paulo, 17 de abril de 2017.

Grava Brazil

Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO  Nº: 2000842-53.2017.8.26.0000

AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

AGRAVADOS: OSMAR BASÍLIO e PAULO CEZAR DE ANDRADE 

PRADO

COMARCA: SÃO PAULO

JUIZ PROLATOR: GUILHERME FERREIRA DA CRUZ

Ação de obrigação de fazer e não fazer 
(remoção de conteúdo inserido na rede mundial 
de computadores) - Decisão que concedeu 

tutela de urgência, para determinar ao réu a 
remoção de específico conteúdo, sucedendo-se 
posterior integração, com decisão que inadmitiu 
a intervenção de terceiro e não conheceu de 
embargos de declaração - Inconformismo do 
terceiro interessado - Acolhimento - Pertinência 
subjetiva do agravante, para a interposição 
deste recurso - Em relação ao agravante, a 
tutela de urgência afronta o disposto no art. 19, 
§ 1º, do Marco Civil da Internet, pois não 
explicitou obrigação a ser cumprida e nem em 
que momento deveria agir para adotar alguma 
providência - O agravado formulou pleito 
subsidiário (antes do Google, pleiteou que a 
ordem fosse direcionada ao provedor que 
hospeda o blog) - O imediato direcionamento da 
tutela ao agravante carece de eficácia, para a 
obtenção do resultado útil esperado - Recurso 
provido.

VOTO Nº 27598

1 - Trata-se de agravo de instrumento 

tirado de decisão que, em ação de obrigação de fazer e não 

fazer (remoção de conteúdo inserido na rede mundial de 
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computadores), concedeu tutela de urgência, para determinar 

ao réu a remoção de específico conteúdo e não mais publicar 

ofensas ao autor e às empresas que representa nesse ou em 

qualquer outro portal virtual na internet, sucedendo-se posterior 

integração, com decisão que inadmitiu a intervenção de terceiro 

e não conheceu de embargos de declaração.

Inconformado, o terceiro interessado diz 

que "está sendo obrigada a cumprir uma ordem que determina a remoção de material 

virtual dos resultados de buscas do Google Search, de modo que o objeto da lide 

repercute na relação jurídica com as aplicações de internet da Embargante (Search), razão 

pela qual justifica-se seu interesse no esclarecimento e reforma da r. decisão.". Em 

suma, aduz que a retirada do resultado da ferramenta de busca 

não é capaz de remover o conteúdo ilícito. Discorre sobre o 

funcionamento do sistema gratuito de busca de páginas virtuais 

e destaca que o pleito do autor não encontra guarida na 

jurisprudência do C. STJ, ressaltando "a menção ao reconhecimento, pelo 

c. STJ, de que a imposição de obrigação de supressão genérica de resultados de busca 

padece de uma impossibilidade jurídica, justamente em função da ameaça concreta ao 

direito constitucional da coletividade à informação (art. 220, caput e § 1º, 

Constituição).". Ainda, informa que o conteúdo questionado pelo 

autor pode ser localizado mediante uso de outros mecanismos 

de pesquisa. Pede efeito suspensivo.

O recurso foi processado com o efeito 

pretendido (fls. 236/238). A contraminuta foi juntada a fls. 

242/267.
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A r. decisão agravada, a prova da 

intimação e as procurações encontram-se a fls. 22/23, 24, 25 e 

26/42. O preparo foi recolhido (fls. 21).

Diante do pleito subsidiário deduzido 

pelo autor (item c, fls. 96), foram requisitadas informações, para 

esclarecimento quanto aos fins contidos na ordem encaminhada 

ao agravante (fls. 270).

As informações constam a fls. 274.

É o relatório do necessário.

2 - O agravante se qualifica como terceiro 

interessado na ação de obrigação de fazer e não fazer (remoção 

de conteúdo reputado ofensivo da internet) ajuizada pelo 

agravado Osmar Basílio em face de Paulo Cezar de Andrade 

Prado (fls. 43/98).

O i. Juízo a quo concedeu tutela de 

urgência (fls. 183/184), para a imediata remoção de conteúdo, 

nos seguintes termos:

"Vistos. 

Defiro a tutela de urgência.

Com efeito, ao menos nestes estritos limites de cognição 

sumária, afigura-se-me presente o teor ácido/ofensivo do 

material juntado às fls. 89/104; logo, embora seja livre a 

manifestação do pensamento, vedado o anonimato, é 
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assegurada a indenização material e moral proporcional 

ao agravo, já que invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas.

Esses exageros (v.g., o de fls. 97) toca - de modo direto - 

a honra objetiva do autor remanescente, ao que parece 

mantenedor do Grupo Educacional Drummond (fls. 110), a 

revelar desnecessário excesso passível de correção.

Posto isto, em parte, ANTECIPO a tutela pretendida para 

IMPOR a Paulo Cezar de Andrade Prado as obrigações 

de: a) REMOVER do seu blog, chamado Blog do Paulinho 

as postagens indicadas na inicial, com as suas 

respectivas URL's (fls. 52/53); b) NÃO MAIS FAZER 

PUBLICAR ofensas ao autor e às empresas que 

representa nesse ou em qualquer outro portal virtual na 

internet.

Tudo deve estar resolvido em 02 dias, pena de 

astreintes diárias ilimitadas de R$ 10.000,00.

Serve a presente decisão como ofício, devendo o 

autor - se quiser - providenciar a impressão e o 

encaminhamento à GOOGLE BRASIL INTERNET 

LTDA, instruindo seu interesse com cópias de fls. 

52/53, anotando-se que eventuais respostas devem ser 

remetidas de modo direto a este juízo - via peticionamento 

eletrônico, exclusivamente em formato PDF digital - 

pelos órgãos de representação judicial ou pelo e-mail 

institucional da unidade receptora (upj41a45@tjsp.jus.br), 

inserindo o número do respectivo processo no campo 

assunto, nos termos do Prov.-CG nº 35/2016, publicado 
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no DJE de 21.06.2016."

O agravante opôs embargos de 

declaração, defendendo sua intervenção no processo como 

terceiro interessado, aduzindo ausência de interesse do autor 

quanto ao pedido de remoção do conteúdo das pesquisas do 

buscador (fls. 189/205).

Os embargos não foram conhecidos, nos 

termos da r. decisão ora agravada:

"Vistos.

Fls. 147/163: a despeito das alegações da Google, titular 

de relações obrigacionais autônomas e imunes ao restrito 

debate sub examine, claro como o sol que reluz a falta de 

interesse jurídico capaz de autorizar o seu ingresso nesta 

base procedimental.

Observe-se, a propósito, tal qual ela bem compreendeu, 

que o interesse do autor - neste ponto - se limita a impor a 

retirada de suas possibilidades de pesquisa o acesso 

direito ou remoto das postagens indicadas (sic) (fls. 52 e 

149), obrigação inserida na sua esfera de controle, por 

isso factível.

TUTELA ANTECIPADA - Ação de obrigação de fazer - 

Divulgação do nome completo do autor em publicação 

relacionada a ação judicial de tramite sigiloso - Decisão 

que ordenou à corré Google Internet Brasil que deixasse 

de apontar resultados de busca que direcionassem ao 
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conteúdo - Mecanismo de busca oferecido pela corré que 

não disponibiliza conteúdo - Impossibilidade de controle e 

fiscalização sobre material disponibilizado em páginas de 

terceiros - Impossibilidade técnica de cumprimento das 

medidas tais como ordenadas na decisão impugnada - 

Cabimento, em contrapartida, de supressão de links 

exibidos nos resultados que direcionem o usuário às 

páginas que exibem o material indesejado - 

Necessário, contudo, que o autor informe, 

previamente e de forma precisa, os endereços 

eletrônicos (URL) que deseja suprimir - Recurso 

parcialmente provido, por maioria (g.n.).

Medida cautelar - Internet - Divulgação de material 

ofensivo - Retirada de conteúdo determinada - Google 

Brasil Internet - Responsabilidade limitada pelo serviço de 

busca oferecido - Impossibilidade de controle e 

fiscalização sobre conteúdo inserido em sites de terceiros 

- Cabimento, contudo, de supressão de links contidos 

nos resultados de pesquisa indesejados - Recurso 

conhecido e provido em parte (g.n.).

Anotem-se - aqui - a ferramenta SafeSearch, 

disponibilizada pela própria interveniente e o teor do art. 

19 da Lei nº 12.965/2014.

Pouco importa, ainda, a eventual possibilidade de o 

conteúdo em análise ser localizado por outros 

mecanismos de busca (sic) (fls. 159).

Ex positis, NÃO ADMITO a intervenção da Google e, por 

isso, NÃO CONHEÇO dos declaratórios."
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O recurso comporta acolhida.

Por primeiro, impõe-se o reconhecimento 

da pertinência subjetiva do agravante, para a interposição deste 

recurso, visto que recebeu ordem judicial que a ele se refere, 

ante a determinação de encaminhamento de cópia da decisão 

ao Google.

Acontece que a tutela de urgência, em 

afronta ao disposto no art. 19, § 1º, do Marco Civil da Internet, 

não explicitou obrigação a ser cumprida pelo agravante e nem 

em que momento deveria agir para adotar alguma providência.

Aliás a atenta leitura da petição inicial 

expõe o pleito subsidiário deduzido pelo agravado, como última 

providência em face do agravante, nos seguintes termos:

"em caso de a decisão que vier a conceder a liminar ora 

pleiteada não vir a ser cumprida no prazo determinado por 

Vossa Excelência, seja expedido ofício a ser encaminhado 

pelos próprios Autores à empresa que hospeda o 'Blog do 

Paulinho', para que esta promova a retirada de tais 

postagens e impeça o Réu de realizar novas postagens 

ofensivas aos Autores, no termo do Marco Civil da 

Internet, art. 18 e 19, tendo em vista a urgência no 

cumprimento de tal decisão, bem como ofício a empresa 

"GOOGLE BRASIL INTERNET. LTDA - Endereço: Av. 

Brigadeiro Faria Lima, 3477, 18º andar, Itaim Bibi, São 

Paulo/ SP, CEP 04538-133" - para que a mesma retire de 
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suas possibilidades de pesquisa o acesso direto ou 

remoto as postagens indicadas nesse procedimento" 

(fls. 96).

No contexto, data venia, ao contrário do 

externado pelo i. Julgador de origem, nas informações 

prestadas, vê-se que o imediato encaminhamento da ordem ao 

Google não atende ao que foi expressamente requerido (antes 

do Google, o autor pleiteou que a ordem fosse direcionada ao 

provedor que hospeda o blog) e, diante do teor obscuro da 

determinação, também carece de eficácia, para a obtenção do 

resultado útil esperado com a concessão da tutela de urgência.

É o quanto basta para o acolhimento do 

recurso, para cassar a determinação de imediato direcionamento 

da ordem judicial ao agravante.

3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao 

recurso. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator


