
Agravo de Instrumento n. 4010808-94.2016.8.24.0000, de Balneário Camboriú
Relatora: Desembargadora Denise Volpato

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIO 
QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DOS RESULTADOS DA 
FERRAMENTA DE PESQUISA QUE VINCULEM O NOME 
DA AGRAVADA A SITES PORNOGRÁFICOS.

RECURSO DO REQUERIDO (GOOGLE). PEDIDO DE 
REFORMA DA DECISÃO AO ARGUMENTO DE NÃO TER A 
AUTORA INDICADO AS URL'S ESPECÍFICAS A SEREM 
RETIRADAS DO PROVEDOR DE PESQUISA. 
INSUBSISTÊNCIA. OFENSA À IMAGEM E DIGNIDADE DA 
AGRAVADA. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE 
URL'S (UNIVERSAL RESOURCE LOCATER). 
FORNECIMENTO DE PARÂMETROS CAPAZES DE 
INDIVIDUALIZAR PRECISAMENTE AS PALAVRAS 
CHAVES DE PESQUISA DO CONTEÚDO OFENSIVO. 
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DOS SITES DE BUSCA. 
EXEGESE DO ARTIGO 19, §1º, DO ESTATUTO LEGAL DO 
MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI N. 12.965/2014). NORMA 
QUE NÃO EXIGE TEXTUALMENTE A INDICAÇÃO 
ESPECÍFICA DE URL'S, MAS DE CONTEÚDOS A SEREM 
BLOQUEADOS. MEDIDA NECESSÁRIA A PROTEÇÃO DE 
DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA HUMANA 
(ARTIGOS 1º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 
POSSIBILIDADE TÉCNICA DE CUMPRIMENTO DA 
ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO 
ACESSO COLETIVO A CONTEÚDO DE ÍNDOLE PRIVADA. 
APLICAÇÃO DE FILTRO NOS RESULTADOS DE 
PESQUISA, ADEMAIS, QUE NÃO IMPINGE QUALQUER 
DANO À DEMANDADA OU À COLETIVIDADE. DECISÃO 
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 
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n. 4010808-94.2016.8.24.0000, da comarca de Balneário Camboriú 1ª Vara Cível 
em que é Agravante Google Brasil Internet Ltda e Agravado Schaiane Stainsack.

A Sexta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Excelentíssimo 
Desembargador Stanley Braga e o Excelentíssimo André Dacol.

Florianópolis, 25 de abril de 2017.

Desembargadora Denise Volpato
Presidente e Relatora
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RELATÓRIO

Google Brasil Internet Ltda. Interpôs Agravo de Instrumento em face 

da decisão interlocutória da MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca 

de Balneário Camboriú/SC que, na ação indenizatória por danos morais  ajuizada 

contra si por Schaiane Stainsack, deferiu pleito antecipatório e determinou, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a exclusão dos resultados da ferramenta de 

pesquisa que vinculem o nome da autora/agravada a sites pornográficos.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a 

decisão atacada foi proferida de forma contrária à legislação e jurisprudência 

aplicável à matéria. Aduz que o cumprimento da obrigação deve ser 

condicionado ao fornecimento das URL's (endereço específico do sítio eletrônico) 

pela parte agravada. Destaca ser a URL o recurso mais eficaz e seguro para 

individualização e localização de determinado conteúdo. Argumenta a 

impossibilidade de manipular os resultados das pesquisas através do nome da 

agravada. Assevera ser atribuição exclusiva da agravada apontar 

especificamente o material que julga ofensivo ou ilícito. Por essas razões requer 

a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma integral da decisão 

combatida.

Pela Excelentíssima Desa. Subst. Hildemar Meneguzzi Carvalho  foi 

deferido o efeito suspensivo almejado (fls. 90/93).

A parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

contrarrazões (cf. Certidão de fl. 96).

Este é o relatório.
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VOTO

1. Admissibilidade

Ab initio, de se salientar o cabimento do presente recurso contra 

decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência, nos termos do 

artigo 1.015, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, verbis:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias 
que versarem sobre:

I - tutelas provisórias; [...]"

Outrossim, registre-se não ser necessária a juntada dos 

documentos exigidos pelo disposto no artigo 1.017, incisos I e II, do Novo Código 

de Processo Civil por serem eletrônicos os autos do processo (art. 1.017, § 5º, do 

NCPC).

Assim, por ser tempestivo e ter sido recolhido o preparo recursal (fl. 

29), conheço do recurso.

2. Mérito

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Google Brasil 

Internet Ltda. em face da decisão interlocutória da MMª Juíza de Direito da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú/SC que, na ação indenizatória 

por danos morais ajuizada contra si por Schaiane Stainsack, deferiu pleito 

antecipatório e determinou, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a exclusão 

dos resultados da ferramenta de pesquisa que vinculem o nome da 

autora/agravada a sites pornográficos.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a 

decisão atacada foi proferida de forma contrária à legislação e jurisprudência 

aplicável à matéria. Aduz que o cumprimento da obrigação deve ser 

condicionado ao fornecimento das URL's (endereço específico do sítio eletrônico) 

pela parte autora/agravada. Destaca ser a URL o recurso mais eficaz e seguro 

para individualização e localização de determinado conteúdo. Argumenta a 

impossibilidade de manipular os resultados das pesquisas através do nome da 
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autora/agravada. Assevera ser atribuição exclusiva da autora/agravada apontar 

especificamente o material que julga ofensivo ou ilícito. Por essas razões requer 

a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma integral da decisão 

combatida.

Inicialmente, de se destacar que a concessão da tutela de urgência 

depende da satisfação dos pressupostos específicos elencados no artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, fazendo-se necessário demonstrar a existência 

da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, bem como a reversibilidade da medida.

Trata-se a tutela de urgência de medida revestida de caráter 

excepcional, exigindo prudência em sua análise, de modo a atender ao comando 

inserto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, sobre o devido processo 

legal, imperativo da ordem jurídica vigente.

Extrai-se da literalidade do Novo Código de Processo Civil:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o 
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 
justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Explicitando os requisitos do artigo supracitado, ensinam Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

"3. Probabilidade do direito. No direito anterior a antecipação da tutela 
estava condicionada à existência de 'prova inequívoca' capaz de convencer o 
juiz a respeito da 'verossimilhança da alegação', expressões que sempre foram 
alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-
las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o 
legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em 
cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em 
quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas 
todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A 
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probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para tutela dos 
direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das 
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de 
refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é 
provável para conceder tutela provisória.

4. Perigo na demora. A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a 
concessão de tutela provisória, o legislador falou em 'perigo de dano' 
(provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e 'risco ao resultado útil 
do processo (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). Andou mal 
nas duas tentativas. Em primeiro lugar, porque o direito não merece tutela tão 
somente diante do dano. O próprio Código admite a existência de uma tutela 
apenas contra o ilícito ao ter disciplinado o direito à tutela inibitória e o direito à 
tutela de remoção do ilícito (art. .497, parágrafo único, CPC). Daí que falar 
apenas em perigo de dano é recair na proibição de retrocesso na proteção do 
direito fundamental à tutela adequada, já que o Código Buzaid, depois das 
Reformas, utilizava-se da expressão capaz de dar vazão à tutela contra o ilícito 
('receio de ineficácia do provimento final'). Em segundo lugar, porque a tutela 
cautelar não tem por finalidade proteger o processo, tendo por finalidade tutelar 
o direito material diante de um dano irreparável ou de difícil reparação. O 
legislador tinha à disposição, porém, um conceito mais apropriado, porque 
suficientemente versátil, para caracterizar a urgência: o conceito de perigo na 
demora (periculum in mora). A tutela provisória é necessária simplesmente 
porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar 
ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado 
ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões de perigo de dano e 
risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale 
dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata 
ou futura do direito." (in Novo Código de Processo Civil comentado. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pp. 382/383)

Para a concessão da tutela antecipada, a ordem jurídica exige a 

demonstração sumária da probabilidade da procedência do pedido – ou seja, a 

plausibilidade do argumento lançado pela parte requerente –, aliada a evidência 

de perigo de dano (assim considerado o periculum in mora) ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Assim, ao lado da probabilidade do direito invocado pela parte, para 

obter a tutela provisória de urgência é imprescindível a comprovação do 

periculum in mora, consoante o disposto no caput do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil supratranscrito.

No caso dos autos, de se destacar que a matéria sub judice é 
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regida pela Lei n. 12.965/2014, conhecida como "Marco Civil da Internet". 

Referida norma elenca princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da 

internet no país, bem como delimita a responsabilidade de provedores pelo 

conteúdo postado na rede.

Dispõe o artigo 19 da referida Lei, verbis:

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.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor 
ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá 
respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da 
Constituição Federal.

§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes 
de conteúdos disponibilizados na Internet relacionados à honra, à reputação ou 
a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses 
conteúdos por provedores de aplicações de Internet, poderão ser apresentadas 
perante os juizados especiais.

§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º, poderá antecipar, 
total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo 
prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na 
disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de 
verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável 
ou de difícil reparação." 

Com efeito, prevê o dispositivo supratranscrito a possibilidade de a 

jurisdição determinar a indisponibilidade, mediante a identificação clara e 

específica, de conteúdo que ofenda bem jurídico alheio.

Na hipótese, a autora teve sua honra e intimidade atacada por meio 

da disseminação não autorizada de imagens de conteúdo erótico produzida em 

âmbito privado.

Com o fito de reduzir os danos advindos de referida disseminação, 

a autora/agravada solicitou à agravante/requerida, maior provedora mundial de 
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serviços de buscas de conteúdo digital, a aplicação de filtros nas pesquisas, 

visando limitar o acesso dos usuários ao vídeo (desvinculando o nome dela a 

resultados que remetam a sítios divulgadores de temática adulta).

A recorrente, por sua vez, argumenta a impossibilidade de 

cumprimento da decisão ante a não especificação dos endereços (URL's) que 

veiculem o vídeo.

Pois bem.

Tocante a aplicação do Marco Civil da Internet, não se desconhece 

a posição majoritária no Superior Tribunal concernete a impossibilidade de 

obrigar-se mecanismos de pesquisa on-line a realizar filtros por palavras-chave 

com o fito de preservar a intimidade (ou, também, do direito ao esquecimento), 

sob pena de censurar-se o livre acesso à informação (REsp 1.316.921/RJ, j. em 

26/06/2012; AgInt no REsp. Nº 1.593.873/SP, j. em 17/11/2016).

Ocorre que, não se pode aplicar restritivamente o disposto no § 1º, 

do art. 19, do Marco Civil da Internet, a exigir a indicação "um a um" dos 

endereços que se pretende apagar dos resultados de pesquisa, em face do 

potencial de lesão de direitos fundamentais tutelados pela Carta Magna, como é 

o caso dos direitos à moral, à intimidade e à imagem, previstos no artigo 5º, 

inciso X, e artigo 1º, inciso III.

A preservação da pessoa, em sua incolumidade física e psíquica, 

deve ser a tônica primordial do Estado de Direito, a suplantar interpretações 

legais que confluam em sua vulneração.

De se destacar que, in casu, numa simples busca utilizando-se o 

nome da autora/agravada é possível localizar diversos sites hospedando o vídeo 

que revela cenas de sua intimidade, cuja repercussão é incontestável pela 

própria natureza do meio empregado, capaz de gerar transtornos na vida pessoal 

da parte requerente, causando-lhe evidente ofensa a sua honra, imagem e 

dignidade.
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Na hipótese, não se está a tratar se limitação de acesso a 

informação, como ocorre nos pedidos de aplicação de parâmetros nas buscas 

para alcançar o direito ao esquecimento – hipótese em que é do interesse da 

população o acesso a fatos históricos –, mas de implementação de métodos 

informáticos de filtragem da exposição de conteúdo de interesse privado e 

exclusivo da autora/agravada (lesivo a sua imagem e privacidade).

 Note-se que o Google dispõe de métodos relativamente eficazes 

de filtragem da informação, de modo a, por exemplo, não exibir em seus 

resultados sítios eletrônicos que divulgem "spams" e pornografia infantil 

(https://www.google.com/intl/pt-BR_ALL/insidesearch/howsearchworks, acesso 

em 02/04/2017) – dado seu evidente interesse comercial em prover o usuário de 

resultados úteis e não ofensivos.

Nesse aspecto, a interpretação do § 1º, do art. 19, da Lei n. 

12.965/2014, não pode confluir em limitação do direito fundamental da 

autora/agravada de ver sua honra, imagem e intimidade preservadas, sem 

supedâneo em proteção a direito ou garantia de idêntica ou maior magnitude.

A determinação de limitar os resultados das buscas mediante a 

aplicação de filtros nos parâmetros de pesquisa não ofende nenhum dos intentos 

da norma legal – preservação da liberdade de expressão (que influi o direito da 

coletividade à informação), impedindo a  censura, como textualmente dispõe –, 

porquanto o conteúdo a ser limitado é de inequívoco interesse privado.

Nessa esteira, deve ser mantida a liminar proferida pela Magistrada 

singular.

Ora, o artigo 19, § 1º, do Marco Civil da internet é bastante claro ao 

indicar que a obrigação legalmente imposta deve ser certa, com indicação 

precisa do ato a ser praticado pelo provedor de serviços, mas não exige, como 

poderia fazê-lo de forma bastante simples, a indicação de URL específico.

A lei pede que a ordem indique com clareza o que retirar, e a 
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decisão interlocutória atacada assim o fez.

Com efeito, apesar de a agravante alegar não ter a agravada 

informado corretamente os URL's listados, dos documentos de fls. 26/32 é 

perfeitamente possível extrair as palavras chaves da pesquisa, bem como quais 

seriam as páginas com conteúdo impróprio que ela pretende sejam excluídos dos 

resultados de buscas.

Evidenciado o perigo da demora e a plausibilidade do pedido, 

acertada a ordem judicial que determina à requerida/agravante não permitir o 

acesso das páginas eletrônicas listadas pela autora/agravada, mesmo sem 

indicar de modo específico os URL's.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência, ainda que minoritária, do 

Superior Tribunal de Justiça:

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.

1. Atualmente, saber qual o limite da responsabilidade dos provedores de 
internet ganha extrema relevância, na medida em que, de forma rotineira, 
noticiam-se violações à intimidade e à vida privada de pessoas e empresas,

julgamentos sumários e linchamentos públicos de inocentes, tudo 
praticado na rede mundial de computadores e com danos substancialmente 
potencializados em razão da natureza disseminadora do veículo. Os 
verdadeiros "apedrejamentos virtuais" são tanto mais eficazes quanto o são 
confortáveis para quem os pratica: o agressor pode recolher-se nos recônditos

ambientes de sua vida privada, ao mesmo tempo em que sua culpa é 
diluída no anonimato da massa de agressores que replicam, frenética e 
instantaneamente, o mesmo comportamento hostil, primitivo e covarde de seu 
idealizador, circunstância a revelar que o progresso técnico-científico não traz 
consigo, necessariamente, uma evolução ética e transformadora das 
consciências individuais. Certamente, os rituais de justiça sumária e de 
linchamentos morais praticados por intermédio da internet são as barbáries 
típicas do nosso tempo. Nessa linha, não parece adequado que o Judiciário 
adote essa involução humana, ética e social como um módico e inevitável preço 
a ser pago pela evolução puramente tecnológica, figurando nesse cenário 
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como mero expectador.
2. Da leitura conjunta da inicial e do que ficou decidido nas instâncias de 

origem, o presente recurso especial cinge-se à obrigação remanescente relativa 
aos vídeos com o título difamante, tenham sido eles indicados precisamente 
pelas autoras (com a menção das URL's), ou não, mas desde que existentes no 
site, com aquele preciso título, depois de o provedor ter sido formalmente 
notificado de sua existência.

3. Por outro lado, há referência nos autos acerca de perícia já realizada 
na qual se constatou a viabilidade técnica de controle dos vídeos no site 
youtube , concluindo o perito judicial que apenas por questões de conveniência 
e oportunidade o provedor não o realiza. 

4. Com efeito, dada a moldura fática delineada, e diante da precisão do 
conteúdo do vídeo indicado e da existência de perícia nos autos a sugerir a 
possibilidade de busca pelo administrador do site, reafirma-se entendimento 
segundo o qual o provedor de internet - administrador de redes sociais -, ainda 
em sede de liminar, deve retirar informações difamantes a terceiros 
manifestadas por seus usuários, independentemente da indicação precisa, pelo 
ofendido, das páginas em que foram veiculadas as ofensas (URL's).

5. A jurisprudência da Casa é firme em apregoar que a responsabilidade 
dos provedores de internet, quanto a conteúdo ilícito veiculado em seus sites, 
envolve também a indicação dos autores da informação (número de IP).

6. Multa cominatória reajustada para que incida somente a partir deste 
julgamento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 
descumprimento, mantido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a retirada 
dos vídeos difamantes.

7. Recurso especial parcialmente provido, apenas no tocante ao valor das 
astreintes." (REsp 1306157, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em  
24/03/2014) 

E:
"CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. 1. INTERNET. 

PROVEDOR DE PESQUISA. EXIBIÇÃO DE RESULTADOS. POTENCIAL 
OFENSIVO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. AFASTADO. 2. RELAÇÃO DE 
CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. 
INDIFERENÇA. CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS RESULTADOS E A 
PESQUISA. AUSÊNCIA. EXPECTATIVA RAZOÁVEL. FALHA DO SERVIÇO. 
CONFIGURAÇÃO. 3. OBRIGAÇÃO DE FAZER PERSONALÍSSIMA. DECISÃO 
JUDICIAL. INÉRCIA RENITENTE. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE 
PATAMAR ESTÁTICO. INSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. 4. RECURSOS 
ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Recurso especial em que se debate a responsabilidade civil decorrente 
da discrepância entre o resultado de busca e a alteração do conteúdo danoso 
inserido em sítio eletrônico, bem como a obrigatoriedade de atualização dos 
resultados de busca conforme o novo conteúdo disponível no momento da 
consulta.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os provedores de 
pesquisa fornecem ferramentas para localização, dentro do universo virtual, de 
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acesso público e irrestrito, de conteúdos relacionados aos termos informados 
para pesquisa.

3. Não contém aptidão para causar dano moral a exibição dos resultados 
na forma de índice, em que se relacionam links para páginas em que há 
conteúdos relacionados aos termos de busca, independente do potencial 
danoso do conteúdo em si ou dos termos da busca inseridos pelos internautas.

4. Os provedores de pesquisa podem ser excepcionalmente obrigados a 
eliminar de seu banco de dados resultados incorretos ou inadequados, 
especialmente quando inexistente relação de pertinência entre o conteúdo do 
resultado e o critério pesquisado.

5. A ausência de congruência entre o resultado atual e os termos 
pesquisados, ainda que decorrentes da posterior alteração do conteúdo original 
publicado pela página, configuram falha na prestação do serviço de busca, que 
deve ser corrigida nos termos do art. 20 do CDC, por frustrarem as legítimas 
expectativas dos consumidores.

6. A multa cominatória tem por finalidade essencial o desincentivo à 
recalcitrância contumaz no cumprimento de decisões judiciais, de modo que seu 
valor deve ser dotado de força coercitiva real.

7. A limitação da multa cominatória em patamar estático pode resultar em
elemento determinante no cálculo de custo-benefício, no sentido de 

configurar o desinteresse no cumprimento das decisões, engessando a 
atividade jurisdicional e tolhendo a eficácia das decisões.

8. A multa diária mostrou-se insuficiente, em face da concreta renitência 
quanto ao cumprimento voluntário da decisão judicial, impondo sua majoração 
excepcional por esta Corte Superior, com efeitos ex nunc, em observância ao 
princípio da não surpresa, dever lateral à boa-fé objetiva processual 
expressamente consagrado no novo CPC (art. 5º).

9. Recursos especiais parcialmente providos." ( REsp. Nº 1.582.981/RJ, 
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/05/2016).

No mesmo norte extrai-se do acervo jurisprudencial Catarinense:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA 
ANTECIPADA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA 
INTIMIDADE, DA IMAGEM E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 
PUBLICAÇÃO DE FOTOS ÍNTIMAS NÃO AUTORIZADAS NA REDE MUNDIAL 
DE COMPUTADORES. LOCALIZAÇÃO POR MEIO DE BUSCAS NO 
"GOOGLE SEARCH". EXCLUSÃO DOS RESULTADOS DA FERRAMENTA DE 
PESQUISA. ALEGAÇÃO DE SER NECESSÁRIA A INDICAÇÃO PRECISA DA 
URL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. 
FORNECIMENTO DOS PARÂMETROS NECESSÁRIOS À PESQUISA. 
IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALORAÇÃO 
DESMERECENDO CORRIGENDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 
DESPROVIDO.   "Atualmente, saber qual o limite da responsabilidade dos 
provedores de internet ganha extrema relevância, na medida em que, de forma 
rotineira, noticiam-se violações à intimidade e à vida privada de pessoas e 
empresas, julgamentos sumários e linchamentos públicos de inocentes, tudo 
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praticado na rede mundial de computadores e com danos substancialmente 
potencializados em razão da natureza disseminadora do veículo. Os 
verdadeiros "apedrejamentos virtuais" são tanto mais eficazes quanto o são 
confortáveis para quem os pratica: o agressor pode recolher-se nos recônditos 
ambientes de sua vida privada, ao mesmo tempo em que sua culpa é diluída no 
anonimato da massa de agressores que replicam, frenética e instantaneamente, 
o mesmo comportamento hostil, primitivo e covarde de seu idealizador, 
circunstância a revelar que o progresso técnico-científico não traz consigo, 
necessariamente, uma evolução ética e transformadora das consciências 
individuais. Certamente, os rituais de justiça sumária e de linchamentos morais 
praticados por intermédio da internet são as barbáries típicas do nosso tempo. 
Nessa linha, não parece adequado que o Judiciário adote essa involução 
humana, ética e social como um módico e inevitável preço a ser pago pela 
evolução puramente tecnológica, figurando nesse cenário como mero 
expectador. [...] reafirma-se entendimento segundo o qual o provedor de 
internet - administrador de redes sociais -, ainda em sede de liminar, deve 
retirar informações difamantes a terceiros manifestadas por seus usuários, 
independentemente da indicação precisa, pelo ofendido, das páginas em que 
foram veiculadas as ofensas (URL's)" (STJ, REsp n. 1306157/SP, rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, j. em 17-12-2013, DJe 24-3-2014). "A multa diária - 
ASTREINTE - deve ser fixada em valor razoável, justamente para compelir a 
parte obrigada a cumprir a determinação judicial, e de outro norte, impedir que 
não volte a reincidir em atitude perniciosa" (TJSC, Ap. Cív. n. 2010.031778-6, 
da Capital, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. em 17-1-2012)." (TJSC, Agravo 
de Instrumento n. 2015.022258-5, Rel. Des. Fernando Carioni, j. 09/06/2015).

Assim, verifica-se o acerto da decisão agravada.

Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso e negar-

lhe provimento.

Este é o voto.
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