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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2197720-48.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes 
PÉRISSON ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS e PÉRISSON LOPES DE 
ANDRADE, é agravado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9ª 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 Desembargadores COSTA NETTO 
(Presidente sem voto), ANGELA LOPES E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO 
NETO.

São Paulo, 17 de outubro de 2017.

Edson Luiz de Queiroz
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 19999
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2197720-48.2017.8.26.0000
AGRAVANTES: PÉRISSON ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS E PÉRISSON 
LOPES DE ANDRADE 
AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): FELIPE ALBERTINI NANI VIARO

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cc. 
indenização por danos morais.
Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência.
Manifestações que, a princípio, enquadram-se no direito de 
crítica e livre manifestação do pensamento (artigo 5º, inciso 
IV, da CF). 
Cabível, no caso, apenas a identificação dos autores das 
manifestações alegadamente ofensivas. Aplicação da lei n. 
12.965/14, Marco Civil da Internet. 
No mais, recomendável a instalação do contraditório, que 
permitirá uma decisão segura do magistrado. 
Agravo parcialmente provido.

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão 
(fls. 68/69), que nos autos de ação de obrigação de fazer cc. indenização por 
danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência, para remoção de conteúdo 
de comentários alegadamente ofensivos feitos junto à rede mundial de 
computadores. 

Insurgem-se os agravantes, alegando serem advogado e 
respectivo escritório, surpreendidos com comentários pejorativos e ofensivos em 
páginas de internet. Ressaltam que o potencial lesivo dos comentários autoriza a 
concessão de tutela de urgência para preservar a reputação e boa imagem dos 
autores. 

Pleiteiam a concessão de tutela antecipada para determinar 
que a agravada: 

- não permita novos comentários que lesem a honra e boa 
fama da sociedade, através de utilização de controle prévio de conteúdo; 

- identifique os autores dos comentários pejorativos e os 
retire, não permitindo comentários futuros a respeito da agravante;

- retratar-se formalmente, sob pena de cominação de multa 
diária.

É o relatório.
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Eis o teor da decisão agravada:

VISTOS. A inicial deve ser parcialmente indeferida no tocante aos 
pedidos indicados nos item "a", alíneas (ii), na parte "inclusive não permitindo comentários futuros, 
como obrigação coercitiva, da hospedagem de conteúdo da ré", (iii) e (iv), uma vez que não cabe 
ao provedor o prévio monitoramento do conteúdo, tampouco pode ser exigida a retratação formal 
na hipótese. No remanescente, a remoção de conteúdo é medida excepcional (STF. MC Rcl 
22.328; Rel. Min. Barroso), não se vislumbrando, no caso, em juízo de cognição sumária, os 
requisitos para a concessão da tutela em caráter liminar, devendo se avaliar a probabilidade do 
direito à luz do contraditório.Nesse sentido, em casos semelhantes: "Agravo de Instrumento. Tutela 
Antecipada. Indeferimento. Pretensão à retirada de avaliações e comentários negativos publicados 
no site da empresa ré. Descabimento. Ausência dos requisitos do art. 273, do CPC. Inocorrência 
de abuso. Ilicitude não verificada. Prevalência da liberdade de expressão. Decisão mantida. 
Recurso improvido." (TJSP. Agravo de Instrumento 2262443-47.2015.8.26.0000; Relator(a): 
Bonilha Filho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Data do 
julgamento: 28/01/2016)."Agravo de instrumento. Obrigação de fazer cumulada com indenização 
por danos morais. Pretensão de antecipação de tutela visando imediata retirada de reclamações 
inseridas em sites de reclamação. Indeferimento. Inconformismo. Não acolhimento. Necessidade 
do contraditório não afastada. Questão que poderá ser reapreciada. Decisão mantida. Recurso 
improvido." (TJSP. Agravo de Instrumento 2213618-09.2014.8.26.0000; Relator(a): Mauro Conti 
Machado; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 
03/02/2015).Assim, por ora, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de nova avaliação, após a 
devida formação do contraditório.

Pois bem.

Inicialmente, importante lembrar que o receio de lesão à 
imagem e boa fama não pode constituir um freio à liberdade de manifestação do 
pensamento e de expressão. A princípio, a liberdade de expressão do 
pensamento está protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, 
inciso IV, considerada como um direito fundamental, verbis:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se  aos brasileiros  e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

...
IV – é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato; 

No mais, dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo 
Civil/2015, que a tutela provisória de urgência poderá ser concedida se houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de risco 
ao resultado útil do processo.

"O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa 
composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não 
poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de 
dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o 
juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. 
Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da 
espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se 
demonstrar, portanto, o 'perigo na demora da prestação da tutela 
jurisdicional' (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma 
alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da 
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controvérsia  ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior 
ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade 
da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante".
[HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em "Novo Código de Processo Civil 
Anotado", 20ª edição, 2016, Editora Forense, página 361].

Sabe-se que o contraditório é um dos princípios basilares do 
direito; portanto, a mitigação de seu exercício só pode ocorrer em situações 
excepcionais.

Em vista disso, a legislação prevê que a concessão da tutela 
de urgência, sem oitiva da parte contrária, é permitida somente quando há 
probabilidade do direito e evidente perigo de dano à parte ou ao resultado útil do 
processo. 

No caso dos autos, cabível a concessão de tutela de 
urgência apenas para identificação dos autores dos comentários considerados 
ofensivos. Os provedores de internet devem informar os dados dos usuários. O 
próprio Marco Civil da Internet,lei 12.965/14, prevê situações como a dos autos.  

 
Art. 22.  A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto 

probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz 
que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de 
acesso a aplicações de internet.
Parágrafo único.  Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob 
pena de inadmissibilidade:
I - fundados indícios da ocorrência do ilícito;
II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução 
probatória; e
III - período ao qual se referem os registros.
 

Art. 23.  Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do 
sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da 
imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de 
guarda de registro.

 
Ademais, a lei indica que o provedor deverá manter sigilo 

em relação ao requerimento formulado pela autoridade:
 

Art. 13.  Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de 
sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente 
controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do regulamento.
§ 2o A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderá requerer cautelarmente 
que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no caput.
§ 4o O provedor responsável pela guarda dos registros deverá manter sigilo em relação ao 
requerimento previsto no § 2o, que perderá sua eficácia caso o pedido de autorização judicial 
seja indeferido ou não tenha sido protocolado no prazo previsto no § 3o.

 
Não haverá prejuízo à intimidade dos usuários, pois os 

dados coletados serão mantidos em sigilo.

Nessas condições, a agravada deverá promover a 
identificação dos subscritores dos comentários que desagradaram a agravante, 
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no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.
 
No mais, pertinente aguardar a regular instrução processual, 

para análise da questão discutida como bem ressaltado na decisão agravada, a 
fim de ser avaliada a probabilidade do direito. 

De qualquer forma, em pesquisa ao sistema SAJ, verifica-se 
que a ré já apresentou contestação nos autos originários, juntada em 13.10.17. 

Na hipótese de apresentação de embargos de declaração 
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio 
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 
1º da Resolução n.º 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, 
entendendo-se o silêncio como concordância.

Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso 
de agravo de instrumento.

Edson Luiz de Queiroz
RELATOR

(documento assinado digitalmente)


