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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1011790-
96.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AGENOR DUQUE 
BARACHO DE MEDEIROS e IGREJA APOSTÓLICA PLENITUDE DO TRONO DE 
DEUS, é apelado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª 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 BERETTA DA 
SILVEIRA (Presidente) e EGIDIO GIACOIA.

São Paulo, 12 de dezembro de 2016.

Donegá Morandini
Relator

Assinatura Eletrônica
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3ª Câmara de Direito Privado

Apelação Cível n. 1011790-96.2016.8.26.0100

Comarca: São Paulo

Apelantes: Agenor Duque Baracho de Medeiros e outra

Apelado: Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda.

Voto n. 36.649

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
I. Perda superveniente do interesse de agir. Afastamento. 
Apelantes que buscam a reforma da sentença quanto à 
legitimidade passiva e remoção de conteúdo. Interesse de agir 
presente. Preliminar afastada.
II. Ilegitimidade da ré. Não configuração. Pertinência subjetiva da 
provedora para atendimento do pleito de remoção de conteúdo. 
Responsabilidade dos provedores de bloquear o acesso a conteúdo 
indevido, quando devidamente indicado, inclusive com 
apontamento da URL específica. Inteligência do artigo 19, §1º do 
Marco Civil da Internet. Precedentes desta Câmara e do E. 
Superior Tribunal.
III. Verbas de sucumbência exclusiva da parte autora. 
Manutenção. Inexistência de resistência ao pedido. Fornecimento 
de dados que somente pode ser estabelecida por ordem judicial 
(artigo 10, §1º, da Lei n. 12.965/14). Ré que não deu causa à 
demanda. Precedentes.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, prolatada pelo MM. 

Juiz de Direito Rodrigo Ramos, tendo sido julgada EXTINTA quanto ao 

pedido de remoção de conteúdo mantido pela ré, com fundamento no artigo 

485, IV, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se e ilegitimidade 

passiva do réu Facebook, e julgado PROCEDENTE o pedido para 

identificação dos usuários "(...) confirmando parcialmente a decisão que 
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antecipou os efeitos da tutela, determinar que a empresa requerida forneça 

ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, as informações que permitam a 

identificação do(s) usuário(s) que criaram e utilizam a conta de junto à ré 

"facebook.com/oreidasheresias" (...) Em relação ao pedido de dados, a 

demanda era necessária, nos termos da Lei 12.965/14, e nesse ponto não há 

sucumbência da ré, pois não se pode sucumbir em relação a pedido que exige 

comando judicial para ser atendido. De outro lado, como o pedido de 

remover postagens não foi conhecido, tem-se que a sucumbência pesa apenas 

sobre a ré. Condeno-a, portanto, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre metade do 

valor atualizado da causa".

Opostos embargos de declaração pelas partes às fls. 267/271 e 

fls. 272/275, foram acolhidos para correção de erro material relativo à 

sucumbência, atribuindo-a à parte autora (fls. 276/277).

Recorrem os autores.

Buscam, pelas razões apresentadas às fls. 281/288, a reforma da 

r. sentença para que seja reconhecida a legitimidade do réu, assim como 

acolhido o pleito de remoção de páginas e de condenação do réu à 

integralidade dos ônus da sucumbência.

O recurso foi processado e respondido, com preliminar de falta 

de interesse de agir (fls. 317/338).

Os apelantes foram intimados a se manifestar em resguardo ao 

princípio do contraditório sobre a preliminar de falta de interesse de agir (fl. 

341), tendo apresentado petição às fls. 343/346.

Intimadas as partes, não apresentaram oposição ao julgamento 

virtual (fl. 369).

É O RELATÓRIO.
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2. Por primeiro, o interesse de agir subsiste: buscam os apelantes 

a reforma da r. sentença, com discussão sobre a legitimidade passiva da 

apelada para responder à demanda de remoção de conteúdo, de modo que 

prevalece seu interesse quanto à modificação do julgado, restando afastada a 

preliminar aventada em contrarrazões (fls. 321/325).

Superada a questão preliminar, no mérito, parcial razão assiste 

aos apelantes.

A r. sentença afastou a legitimidade passiva quanto a remoção de 

conteúdos, aduzindo que: "A ré Facebook não é parte legítima para 

responder por um pedido de remoção de conteúdo que não criou, e que 

sabidamente apenas hospeda. Em verdade, a remoção do conteúdo requer o 

seu reconhecimento como ilícito, e tal reconhecimento pode ser feito apenas 

contra o produtor dos comentários tidos por abusivo, e não contra aquele 

que, detendo plataforma eletrônica de publicação de informações, hospeda o 

conteúdo controverso".

Contudo, segundo entendimento consolidado, o apelado é parte 

legítima para remover os conteúdos, tanto que em suas contrarrazões afirma 

que o conteúdo já foi removido logo após a determinação judicial. 

Não está em debate, neste particular, o teor ofensivo do ato, já 

que, na espécie, a recorrida não se omitiu diante do comando judicial, não 

havendo espaço para responsabilização civil nesse ponto (fl. 285), cabendo 

aos apelantes buscar pela via própria a responsabilização dos usuários 

identificados. Aponte-se, neste particular, a provedora não faz análise do 

conteúdo postado em sua rede social, devendo agir prontamente somente 

quando acionada em juízo.

Consoante o artigo 19, §1º, do Marco Civil da Internet, “a 

ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, 
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identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, 

que permita a localização inequívoca do material”, de modo que deve 

haver identificação específica do conteúdo violador da esfera jurídica do 

ofendido 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.

Nesse sentido, inclusive antes da edição da Lei n. 12.965/14, 

compreendia o C. Superior Tribunal de Justiça que “a fiscalização prévia, 

pelo provedor de conteúdo, do teor das informações postadas na web por 

cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que 

não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o sete que 

não exima e filtra os dados e imagens nele inseridos” (STJ, REsp 

1.308.830/RS, Rel. Nancy Andrighi, j. 19.06.2012).

A propósito, já decidiu esta Colenda Câmara: “APELAÇÃO  

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais  Parcial 

Procedência  Provedores de serviços de internet que não têm obrigação 

de monitorar previamente o conteúdo dos dados inseridos por seus 

usuários  Responsabilidade que decorre de eventual omissão na 

remoção do conteúdo ofensivo, quando devidamente indicada a URL da 

página e após determinação judicial, nos termos do §1º, do artigo 19, do 

Marco Civil da Internet  Obrigação limitada às postagens indicadas 

pela autora com respectiva URL  Empresas rés que cumpriram 

integralmente as decisões judiciais, promovendo a exclusão do conteúdo e 

o fornecimento dos dados necessários à identificação dos usuários  

Danos morais  Inocorrência  Decisão Mantida. Recurso Improvido” 

(Apelação Cível nº 0005970-06.2013.8.26.0008, Rel. Egídio Giacoia, j. 

11.01.2016). E também, desta Colenda Corte: “Agravo de Instrumento em 
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cautelar de exibição de documentos - Decisão que rejeitou os embargos 

de declaração, mantendo a antecipação de tutela deferida - Agravante 

que não se opôs à determinação, no entanto, deve a agravada informar a 

URL, para possibilitar o fornecimento dos dados do usuário responsável 

pela página denominada “Pé Vermelho Notícias”  Indicação imprecisa, 

diante da reprodução de página que se limita a informar o endereço 

eletrônico do agravante - Imprescindível o fornecimento da URL - 

Precedentes do C. STJ  Decisão reformada - Recurso provido” (Agravo 

de Instrumento nº 2078723-77.2015.8.26.0000, Rel. J. B. Paula de Lima, j. 

25. 08.2015).

Dessa forma, encontrando-se o conteúdo indisponível, descabida 

a alegação que mesmo pode continuar ativo, até porque, nesse ponto, as 

apelantes trazem mensagens estranhas ao debate dos autos (fls. 344/345). 

Importante ressaltar, ainda, que o recorrido, em suas contrarrazões. afirma 

que o conteúdo é removido com o usuário excluído (fl. 322): “No mais, 

imperioso salientar que embora na r. sentença o D. Magistrado tenha 

consignado:  Revogo a decisão antecipatória no que se refere à retirada de 

conteúdo do ar, que poderá ser restabelecido, uma vez removidas as contas 

https://www.facebook.com/oreidasheresias e https://www.facebook.com/Rei-

das-Heresias-220963298244023/, todo o conteúdo delas decorrente é 

igualmente removido da plataforma, uma vez que não há possibilidade 

técnica de manter veiculado um conteúdo publicado por uma conta 

removida".

Por fim, no que se refere aos ônus sucumbenciais, adequada se 

mostra sua imputação sobre os apelantes, autores da demanda, sendo 

descabida a pretensão de condenação do recorrido a seu pagamento. 
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Os dados pretendidos e a exclusão de página, por força do 

disposto no art. 10, par. 1º, da Lei n. 12.965/14, somente poderiam ser 

disponibilizados por ordem judicial. Assim, o apelado não deu causa à 

presente demanda, sendo que, necessariamente, deveria ser acionado para a 

disponibilização dos dados pretendidos. Nesse sentido, precedente da 

Câmara: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I- Determinação da 

apresentação de dados pessoais do usuário (data de nascimento e número 

do telefone celular). Desnecessidade, bastando apenas o fornecimento do 

IP de origem, com os respectivos registros de criação, acesso e 

modificação. Precedente deste Tribunal. II- Verbas de sucumbência. 

Inexistência de resistência ao pedido. Fornecimento de dados que 

somente pode ser estabelecida por ordem judicial (art. 10, par. 1º, Lei n. 

12.965/14). Apelante que não deu causa à demanda.  Condenação 

afastada. APELO PROVIDO. (Apelação Cível nº 

1053042-16.2015.8.26.0100, desta Relatoria, j. 15.12.2015).

3. Diante do exposto, impõe-se que se proveja em parte o recurso 

para reconhecer a legitimidade ad causam do apelo quanto à obrigação de 

exclusão de conteúdo, devendo-se manter a indisponibilidade das postagens 

publicadas, conforme deferido em tutela antecipada de fl. 76.

No mais, tendo em vista que o presente recurso garantiu posição 

jurídica mais favorável aos apelantes, conforme o artigo 85, §11, do Código 

de Processo Civil, deixo de majorar os honorários devidos ao patrono do 

apelado.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

Donegá Morandini 
            Relator
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