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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2074476-48.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARREFOUR 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, é agravado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª 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 MARY GRÜN 
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E LUIZ ANTONIO COSTA.

São Paulo, 12 de julho de 2018.

Rômolo Russo
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 23.451

Agravo de Instrumento nº 2074476-48.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo  34ª Vara Cível Foro Central
Ação: Obrigação de Fazer
Agravante: Carrefour Comércio e Indústria Ltda
Agravado:  Google Brasil Internet Ltda.

Agravo de instrumento. Pedido de tutela de 
urgência voltado à remoção de vídeos teoricamente 
lesivos à honra objetiva da pessoa jurídica 
agravante. Vídeos postados no Youtube, os quais  
indicam que as bombas de gasolina de um dos 
estabelecimentos comerciais da agravante 
apresentam vazão inferior àquela indicada no 
medidor, com entrega de combustível em volume 
menor do que aquele cobrado. Tese recursal no 
sentido de que tais alegações não correspondem à 
realidade, porquanto o consumidor efetuou o teste 
com recipiente de 05 litros, sendo certo que as 
normas do INMETRO determinam a aferição com o 
volume de 20 litros, em razão de que é admitida 
descalibragem com variação, para mais ou para 
menos, de até 100ml ao final da coleta de 20 litros. 
Portaria INMETRO nº 023 de 25 de fevereiro de 1985 
que determina que as aferições periódicas devem 
ser realizadas com a medição de 20 litros, 
declarando ser tolerável o erro de volume de até 
0,5%. Item 11.2.2 da Portaria em apreço que indica 
que é possível que o erro de calibragem da vazão 
resulte em entrega maior ou menor de combustível, 
devendo tais diferenças serem somadas, de modo 
que a entrega de volume maior seja compensada 
com a entrega de volume menor. Normas 
regulamentares que conferem verossimilhança à 
tese de que a aferição com base no volume de 
apenas 5 litros não está apta a identificar, 
adequadamente, se a calibração da bomba não 
atende às normas do INMETRO. A diferença de 
volume nas duas coletas de 05 litros realizadas 
pelo consumidor não permite concluir que as 
bombas de gasolina do estabelecimento da 
agravante estejam comumente entregando um 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7ª Câmara de Direito Privado 

volume menor de combustível do que aquele 
indicado o marcador, circunstância que permite a 
suspensão da disponibilidade de tais vídeos, a bem 
de evitar danos à imagem da empresa agravante. 
Aplicabilidade do art. 19 da Lei nº 12.965/2014. 
Elementos probatórios qeu permitem a 
identificação clara e específica do conteúdo 
impugnado. Agravo provido.

Insurge-se a agravante, Carrefour Comércio e 
Indústria Ltda., contra a r. decisão que indeferiu a liminar para impor à 
agravada, Google Brasil Internet Ltda, a remoção de vídeos postados 
na internet lesivos à sua honra objetiva.

Assevera que os vídeos afirmam a ocorrência 
de fraude nas bombas de combustível de um de seus 
estabelecimentos.

Destaca que a calibração das bombas é 
checada semanalmente e que respeita as normas do Inmetro.

Pontua que o teste de calibração, o qual 
admite variação de 0,5% de volume para mais ou para menos, deve 
ser feito com o volume de 20 litros.

No entanto, o vídeo no qual é apontada a 
ocorrência de fraude nas bombas, traz a aferição apenas do volume 
de 05 litros. Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito ativo ao recurso (fls. 
318/323).

Recurso preparado e respondido (fls. 328/337).

É o relatório.

A agravante busca compelir a agravada a 
remover vídeos ofensivos à sua honra objetiva.

A pretensão a que seja cessada a lesão à 
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honra objetiva está amparada no art. 12 do Código Civil, verbis:

“Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a 
lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem 
prejuízo de outras sanções previstas em lei”.

Outrossim, o art. 19 da Lei nº 12.965/2014 
admite a ordem ao provedor de aplicações de remoção de conteúdo 
lesivo, 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”.

A agravante pleiteia a remoção dos vídeos 
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identificados pelos seguintes endereços eletrônicos:

a)https://www.youtube.com/watch?v=eYxOatraqks&t=37s; e, 
b)https://www.youtube.com/watch?v=Bh9zeIzgVwc&t=66s.

No primeiro vídeo, seu autor afirma que: 

“Galera, novamente estou aqui no Posto Carrefour, em 
São Bernardo do Campo, e para minha surpresa, hoje eu pedi para 
fazer a aferição antes de abastecer meu veículo, e deu uma 
diferença grotesca, deu aquela diferença naquele medidor deles […] 
falou que o Carrefour aqui não tem esse hábito, não tem hábito de 
roubar ninguém, mas não é isso que apareceu hoje aqui na bomba, 
inclusive eu chamei a viatura, 190, falei com a soldada Fabiana e 
estou aguardando ela chegar aqui porque não podemos aceitar ser 
roubados”.

No segundo vídeo, seu autor afirma que: 

“Eu estou aqui no Posto Carrefour, na Vergueiro, São 
Bernardo do Campo, e devido a muitas fraudes que há em postos 
de combustível, eu resolvi comprar um galão, que é um galão 
autorizado, para fazer uma marcação no galão para ter uma noção, 
então antes do cara por a gasolina no tanque, eu peço para ele 
colocar cinco litros nesse galão, exato, e assim que eu comprei eu 
vim no Carrefour, nesse mesmo posto, aí eu marquei onde deu 
cinco litros […] e hoje eu mandei por os mesmo cinco litros e olha a 
diferença que deu […] a diferença que está dando naquele galão é 
muito grande”.

Observa-se, portanto, que os vídeos 
apontados indicam que as bombas de gasolina de um dos 
estabelecimentos comerciais da agravante apresentam vazão inferior 
àquela indicada no medidor, com entrega de combustível em volume 
menor do que aquele cobrado.

A agravante afirma que tais alegações não 
correspondem à realidade, porquanto o consumidor efetuou o teste 
com recipiente de 05 litros (o qual não era padronizado pelo 
INMETRO), sendo certo que as normas do INMETRO determinam a 
aferição com o volume de 20 litros, em razão de que é admitida 
descalibragem com variação, para mais ou para menos, de até 100ml 
ao final da coleta de 20 litros.

https://www.youtube.com/watch?v=eYxOatraqks&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=Bh9zeIzgVwc&t=66s
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Esse detalhe fático, pois, compromete a 
conclusão divulgada pelo consumidor.

Com efeito, as normas do INMETRO (Portaria 
nº 023 de 25 de fevereiro de 1985), determinam que as aferições 
periódicas devem ser realizadas com a medição de 20 litros, verbis:

“9. Aferições periódicas:
9.1 De caráter obrigatório, são efetuadas anualmente e 

consistem em: 
a) Inspeção geral, para a constatação da permanência 

dos característicos do exame inicial, do estado de conservação do 
instrumento, e observando o atendimento às condições previstas no 
item 13 das presentes Instruções;

b) Verificação da existências de selos de acordo com o 
respectivo plano de selagem previsto na Portaria de Aprovação do 
Modelo;

c) Determinação do erro, com uma vazão de valor, no 
mínimo, igual a 50% da vazão máxima admissível, na medição de 
20 litros de combustível, aplicando-se as tolerâncias constantes no 
item 11.2 destas Instruções;

d) Determinação do erro, com uma vazão de valor 
menor ou igual a 20% da vazão máxima admissível, na indicação de 
20 litros de combustível, aplicando-se as tolerâncias constantes no 
item 11.2 destas Instruções”.

A aludida portaria técnica declara ser tolerável 
o erro de volume de até 0,5%, verbis:

“11. Tolerâncias Admissíveis:
11.2 Aferições periódicas:
11.2.1 O erro relativo máximo tolerado, para mais ou 

para menos, de 0,5% (cinco décimos por cento) em qualquer vazão 
situada dentro do campo de utilização.

11.2.2 Quando os erros relativos dos volumes 
entregues, respectivamente, nas vazões máxima e mínima forem de 
sinais diferentes, a soma de seus valores absolutos não deverá ser 
superior a 0,5% (cinco décimos por cento).

11.3 Nas tolerâncias fixadas neste item estão 
compreendidos os erros do medidor, mangueira e bico de descarga, 
simultaneamente”. 

Além disso, o item 11.2.2 indica que é possível 
que o erro de calibragem da vazão resulte em entrega maior ou menor 
de combustível, devendo tais diferenças serem somadas, de modo 
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que a entrega de volume maior seja compensada com a entrega de 
volume menor.

Ante tais aspectos normativos, é verossímil 
que a aferição com base no volume de apenas 5 litros não esteja apta 
a identificar, adequadamente, se a calibração da bomba não atende 
às normas do INMETRO.

De igual modo, a diferença de volume nas 
duas coletas de 05 litros realizadas pelo consumidor não permite 
concluir que as bombas de gasolina do estabelecimento da agravante 
estejam comumente entregando um volume menor de combustível do 
que aquele indicado pelo marcador.

Não há base probatória, portanto, para o 
endosso indireto de que a propagada adulteração seja veraz, ou não, 
observando-se que a prova documental que se encontra no inquérito 
policial também indica a verossimilhança da temática ora articulada.

Nessa medida, em juízo de cognição 
provisória, não há base legal ou moral para manter o conteúdo do 
vídeo que não retrata a verdade real, o qual é lesivo à personalidade 
jurídica empresarial da agravante.

Nesse percurso, identifica-se o fumus boni iuris 
quanto ao pedido de remoção dos dois vídeos impugnados.

O periculum in mora e o risco do dano material 
ou imaterial de difícil reparação decorrem da continuidade dos efeitos 
da suposta lesão à honra objetiva da agravante.

Presentes, portanto, os requisitos 
autorizadores da concessão de tutela antecipatória de urgência (art. 
300 do CPC).

Por esses fundamentos, meu voto dá 
provimento ao agravo para determinar à agravada que torne 
indisponíveis os vídeos identificados pelos endereços eletrônicos 

https://www.youtube.com/watch?v=eYxOatraqks&t=37s e 
https://www.youtube.com/watch?v=Bh9zeIzgVwc&t=66s, confirmando-

https://www.youtube.com/watch?v=eYxOatraqks&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=Bh9zeIzgVwc&t=66s
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se a antecipação de tutela recursal, sob pena de multa diária arbitrada 
no valor de R$ 5.000,00, limitada ao valor de R$ 50.000,00.

RÔMOLO RUSSO 
 Relator
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