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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1108015-52.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMUEL DE 
CÁSSIO FERREIRA, é apelado 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 LUIS MARIO 
GALBETTI (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL BRANDI.

São Paulo, 15 de dezembro de 2016.

Rômolo Russo
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 18.829

Apelação nº 1108015-52.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 39ª Vara Cível do Foro Central
Ação: Obrigação de fazer / Indenização por danos morais
Apelante: Samuel de Cassio Ferreira
Apelada: Google Brasil Internet Ltda. 

Obrigação de fazer. Provedor de hospedagem de 
vídeos (Youtube). Fornecimento de IP e remoção de 
vídeo ofensivo. Conteúdo ofensivo incontroverso. 
Ciência inequívoca, do provedor, a respeito do 
material ilícito. Inércia. Alegação de que a remoção 
deve ser precedida de decisão judicial. Art. 19, 
caput da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da 
Internet). Interpretação literal afastada. Necessária 
leitura sistemática da legislação específica, 
sobretudo à luz da legislação consumerista e das 
garantias fundamentais da Constituição Federal. 
Dispensabilidade de decisão judicial para remoção 
do material ofensivo. Precedentes do STJ. 
Inexistente qualquer ofensa à liberdade de 
expressão. Provedor desobrigado de analisar o 
teor da denúncia recebida em prazo extingo. 
Controle e remoção perfunctórios. Dever de 
diligência. Proteção preventiva dos próprios 
usuários. Análise posterior para apreciar a 
veracidade das alegações, de modo que, 
confirmando-as, exclua definitivamente o perfil ou, 
tendo-as por infundadas, restabeleça o seu livre 
acesso. Medidas tendentes a coibir a divulgação de 
conteúdos depreciativos. Provedores de internet 
não respondem objetivamente pela inserção no 
site, por terceiros, de informações ilegais. Devem, 
porém, assim que tiverem conhecimento 
inequívoco da existência material aviltante, removê-
los imediatamente, sob pena de responderem pelos 
danos respectivos. Atividade de hospedar 
informações na WEB que não deve render isenção 
de responsabilidade civil, sobretudo na quadra dos 
direitos de personalidade. Culpa in omittendo. 
Dano moral configurado. Apelante que, apesar a 
desídia que já enseja reparação moral, também 
descumpriu ordem judicial para remoção do 
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conteúdo. Quantum indenizatório fixado em R$ 
7.000,00. Quantia que cumpre a dupla função da 
reparação. Montante proporcional e compatível 
com a extensão do dano (art. 944 do CC). Sentença 
reformada. Recurso provido. 

Da r. sentença (fls. 136/141) que julga 
parcialmente procedente a ação para, confirmando a tutela antecipada 
(fls. 28/29, com exceção à obrigação de fornecimento do RG e CPF, 
condenar a ré na indicação dos dados cadastrais e IP do usuário 
“Aragão Jus”, bem como a remoção do vídeo indicado na inicial; apela 
o autor vencido postulando a reforma do julgado.

Em suas razões recursais (fls. 145/155), 
sustenta que faz jus a indenização por danos morais já que, mesmo 
após decisão judicial, a apelada quedou-se inerte por 5 dias antes da 
remoção do vídeo indicado, fato que lhe causou dano de ordem moral. 
Aduz que, ainda que a apelada tenha interposto agravo de 
instrumento (nº 2204595-39.2014), a este foi concedido o efeito 
suspensivo apenas com relação a indicação dos dados do usuário, de 
forma que remanesceu o comando de remoção do vídeo no prazo de 
48h, como determinado pelo juízo a quo. Aduz que a apelada 
manteve o vídeo por 25 dias após a determinação judicial, sendo claro 
o dano causado à honra do autor e devendo a ré responder pela 
inércia, já que agiu com culpa. 

Sustenta, ainda, que a sentença foi omissa ao 
não determinar o necessário pagamento de multa diária pelo 
descumprimento da tutela antecipada. Pede a inversão da verba 
sucumbencial que foi integralmente carreada ao autor. Requer o 
provimento do apelo.

Recurso preparado (fls. 156/157) e respondido 
(fls. 161/169).

Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 
173).

É o relatório.

Constou dos autos a alegação do autor de que, 
se deparou com a existência de um vídeo hospedado no provedor 
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“Youtube”, veiculado pelo usuário “Aragão Jus”, sob o título “Recado 
dos Evangélicos para Geraldo Alckimin e p/ o pastor Samuel Ferreira”, 
cujo conteúdo considera atingir frontalmente sua honra, imagem e 
moral.

Com efeito, o pedido inaugural resume-se ao 
pleito de fornecimento do endereço de IP (internet protocol) do usuário 
potencialmente ofensor, bem como seus dados cadastrais, além da 
exclusão do vídeo cujo conteúdo é considerado lesivo e da 
condenação do provedor ao pagamento de danos morais, face a 
omissão na retirada do mesmo do ar.

Pois bem.

De plano, necessário considerar que o 
cometimento dos fatos (28/09/2014) materializara-se em data 
posterior à vigência da Lei 12.965/2014, denominada Marco Civil da 
Internet, que regulamentou a responsabilidade dos provedores de 
internet frente aos fatos praticados por terceiros em seus domínios, 
portanto a aplicação de seus preceitos é medida impositiva.

Sobre a matéria, mesmo antes da vigência da 
aludida legislação, o C. Superior Tribunal de Justiça, em voto 
paradigma do REsp 1308830/RS, Terceira Turma, julgado em 
08/05/2012, de relatoria da E. Ministra Nancy Andrighi, fixou as 
responsabilidades dos provedores perante os usuários.

Extrai-se desse a responsabilidade civil dos 
provedores de conteúdo, da seguinte forma: (i) não respondem 
objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de 
informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um 
controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por 
seus usuários; (iii) devem, assim que tiverem conhecimento 
inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los 
imediatamente, sob pena de responderem pelos danos 
respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de 
identificação de seus usuários (...).1

1 REsp 1337990/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 21/08/2014, DJe 30/09/2014
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Ora, em se tratando de provedor de conteúdo, 
como é o caso do Youtube, evidente o dever legal de zelar pelo não 
cometimento de práticas abusivas, buscando coibir atitudes 
antijurídicas que tenham potencial lesivo a honra e imagem de 
terceiros. 

Nenhuma atividade lucrativa, notadamente a 
atividade de hospedar informações na WEB, deve render isenção de 
responsabilidade civil, ainda mais na quadra dos direitos à 
personalidade.

Malgrado consolidado o entendimento de que a 
exploração comercial da internet é marcada pelas relações de 
consumo, as quais, consequentemente, estão sujeitas à aplicação do 
Código de Defesa do Consumidor, a fiscalização do conteúdo das 
informações postadas por cada usuário não se trata de atividade 
intrínseca ao serviço prestado, de modo que não se pode reputar 
defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, tampouco se falar em risco 
da atividade como meio transverso para a responsabilização, ambas 
as hipóteses a ensejar responsabilidade objetiva. (REsp 1186616/MG, 
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 
31/08/2011; REsp 1316921/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 
julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012; AgRg no REsp 1325220/MG, Rel. 
Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/06/2013, 
DJe 26/06/2013).

Aplica-se, portanto, à espécie, a 
responsabilidade baseada na culpa, requisito tal que poderá ser 
identificado por meio da efetiva omissão do provedor em remover o 
conteúdo potencialmente ilícito, quando inequivocamente notificado.

Mesmo antes do advento do Marco Civil da 
Internet a jurisprudência vinha adotando a necessária 
responsabilização dos provedores de internet pelo conteúdo veiculado 
por terceiros, notadamente quando, após cientificados a respeito da 
existência de material ofensivo, quedavam inertes.

Nesse sentido, inúmeros os precedentes do C. 
Superior Tribunal de Justiça:

“Na linha dos precedentes desta Corte, o provedor de 
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conteúdo de internet não responde objetivamente pelo 
conteúdo inserido pelo usuário em sítio eletrônico, por 
não se tratar de risco inerente à sua atividade. Está 
obrigado, no entanto, a retirar imediatamente o 
conteúdo moralmente ofensivo, sob pena de responder 
solidariamente com o autor direto do dano” (AgRg nos 
EDcl no REsp 1284096 / MG, Rel. Min. Sidnei Benetti, 
Terceira Turma, j. 10.12.2013)

“Ao ser comunicado de que determinada mensagem, 
imagem ou propaganda postadas em blog por ele 
hospedado possui conteúdo potencialmente ilícito ou 
ofensivo, deve o provedor removê-lo preventivamente 
no prazo de 24 horas, até que tenha tempo hábil para 
apreciar a veracidade das alegações do denunciante, 
de modo a que, confirmando-as, exclua definitivamente 
aquele conteúdo ou, tendo-as por infundadas, 
restabeleça o seu livre acesso, sob pena de responder 
solidariamente com o autor direto do dano em virtude 
da omissão praticada” (REsp 1328706 / MG, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.10.2013)

“Notificada a empresa para retirar material moralmente 
ofensivo inserido em sítio eletrônico e tendo 
permanecido inerte, correta a sua condenação em 
danos morais, uma vez que não lhe serve de defesa a 
falta de indicação, pelo ofendido, das Uniform 
Resource Locators (URLs) das páginas a serem 
retiradas” (AgRg no AREsp 230095 / RS, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.08.2013)

“O provedor é responsável pelos danos morais, caso 
mantenha-se inerte quando solicitado a retirar 
conteúdo ofensivo veiculado em site sob seu domínio” 
(AgRg no AREsp 229712 / RJ, Rel. Min. João Otávio 
de Noronha, Terceira Turma, j. 04.02.2014)

Impostas tais premissas, a aplicação do 
disposto no artigo 19 da Lei 12.965/14 deve ser feita de maneira 
sistemática e em consonância com o diploma consumerista e com os 
direitos fundamentais de terceiros, ambos de jaez constitucional.

A interpretação literal do que dispõe aludido 
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preceito legal, inclusive segundo a doutrina,2 está sujeita a constituir 
verdadeiro retrocesso no tratamento da matéria, em especial por ter 
privilegiado os provedores em detrimento dos próprios consumidores.

Além disso, conferiu, a priori, supremacia de 
determinados direitos fundamentais (liberdade de expressão) sobre 
outros de igual relevância (a honra ou a imagem pessoal), 
contrariando totalmente o sistema jurídico e a lógica axiológica da 
própria Constituição Federal.

Por certo, o regramento somente pode ser 
recebido e compreendido à luz de uma interpretação sistemática que 
leva em conta a tutela do vulnerável e o estado de indene pessoal de 
cada indivíduo, à luz da Carta Magna.

A leitura do dispositivo, então, não pode ser 
diversa daquela que entenda pela dispensabilidade de decisão judicial 
para remoção do conteúdo lesivo, bastando, para responsabilização 
dos provedores, a ciência inequívoca de material atinjurídico, ainda 
que por procedimento extrajudicial.

Outra não poderia ser a aplicação do preceito, 
sob pena de dilação do caráter danoso das publicações on line.

A Lei de regência, ao prescrever, segundo uma 
interpretação literal, a obrigatória submissão da controvérsia ao Poder 
Judiciário, induz a judicialização do litígio, sujeitando-o, a partir daí, ao 
que for deliberado pela autoridade competente.

Ressalte-se, ademais, que o entendimento ora 
exarado não comporta restrição à tão cara liberdade de expressão 
individual e do pensamento (art. 5º, IV, CF), especialmente em casos 
de remoção de conteúdo lícito da Internet por denúncias infundadas.

Isso porque o que se está a defender é a 
retirada dessas publicações pelos provedores após análise 
perfunctória do conteúdo, concedendo um prazo razoável para tanto, 

2 A respeito do tema ver: Cláudio Luiz Bueno de Godoy in: Uma análise crítica da responsabilidade 
civil dos provedores na Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet) in Direito e Internet III Tomo II: 
Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14), coord. Newton de Lucca e outros, São Paulo, Quartier 
Latin, 2015, p. 316/317.
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com a permissão de retomada do material após estudo aprofundado 
da denúncia e atestado da efetiva violação a direitos básicos do 
ofendido (honra, imagem, etc).

Nesses termos, nem a remoção precisa ser 
imediata  sendo comumente aceito prazo de 24 horas para a 
exclusão, a fim de que possam aplicar determinados procedimentos e 
providências que assegurem, ainda que num entendimento 
superficial, a mínima robustez da acusação , nem precisa ser 
definitiva  podendo o conteúdo ser restabelecido após análise mais 
aprofundada da denúncia, concluindo-se, com base nos critérios e 
nas políticas de privacidade do próprio provedor, pela sua não 
violação.

Por certo, o provedor de internet, ao ser 
comunicado de que determinada postagem possui conteúdo 
potencialmente ilegal ou ofensivo, deve, prezando pelos seus 
inerentes deveres de diligência e de proteção à hipossuficiência dos 
próprios usuários, removê-la preventivamente, até que tenha tempo 
hábil para apreciar a veracidade das alegações do denunciante.

Se, por outro lado, tiver a denúncia como 
irresponsável, poderá restabelecer o seu livre acesso, e aí sim, se for 
o caso, aguardar decisão judicial que analise o potencial ofensivo da 
publicação.

Parece mais justo e juridicamente mais 
acertado que, na hipótese de dúvida, o provedor remova 
sumariamente o conteúdo e, caso a denúncia se mostre 
despropositada, o reinclua na web.

Noutro campo, pontue-se que restou 
incontroverso nos autos a ofensividade antijurídica das imagens 
indicadas.

Nesse sentido, a ilicitude da conduta da parte 
ré surge no exato momento em que tomou ciência do conteúdo ilícito 
e retardou sua retirada, sem plausível justificativa, mesmo após ter 
sido, inequivocamente, comunicada da questão (17/10/2014 - fls. 
17/20).
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Nasce daí a responsabilidade civil da ré de 
tomar imediatas e prontas providências para coibir o comportamento 
do internauta-ofensor, inclusive como caráter educativo.

No caso em tela, apelada não promoveu a 
retirada ou tornou indisponível o vídeo indicado pelo autor, mesmo 
após tomar ciência deste haja vista o recebimento da notificação 
extrajudicial (fls. 17/19), fato que por si, enseja o dever de indenizar 
por culpa in omittendo.

Ressalte-se, aqui, que a doutrina já fixou a 
relevância jurídica da omissão no plano da responsabilidade civil. 
Nesse ponto, Sergio Cavalieri Filho, in verbis: 

“a omissão adquire relevância jurídica e torna o 
omitente responsável, quando este te,m dever jurídico 
de agir, praticar um ato para impedir o resultado, dever, 
esse, que pode advir da lei, do negócio jurídico ou de 
uma conduta anterior do próprio omitente, criando risco 
de ocorrência do resultado, devendo, por isso, agir 
para impedi-lo.” (FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de 
responsabilidade civil. 9ª Edição. São Paulo: Atlas, 
2005, p. 48).

No exato mesmo sentido, verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. DANO 
MORAL. CRIAÇÃO DE PERFIS FALSOS E 
COMUNIDADES INJURIOSAS EM SÍTIO 
ELETRÔNICO MANTIDO POR PROVEDOR DE 
INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA 
DE CENSURA. NOTIFICADO O PROVEDOR, TEM O 
PRAZO DE 24 HORAS PARA EXCLUIR O 
CONTEÚDO DIFAMADOR. DESRESPEITADO O 
PRAZO, O PROVEDOR RESPONDE PELOS DANOS 
ADVINDOS DE SUA OMISSÃO. PRECEDENTES 
ESPECÍFICOS DO STJ. 
1. Pretensão indenizatória e cominatória veiculada por 
piloto profissional de Fórmula 1, que, após tomar 
conhecimento da existência de "perfis" falsos, 
utilizando o seu nome e suas fotos com informações 
injuriosas, além de "comunidades" destinadas 
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unicamente a atacar sua imagem e sua vida pessoal, 
notificou extrajudicialmente o provedor para a sua 
retirada da internet.
2. Recusa da empresa provedora dos serviços de 
internet em solucionar o problema.
3. Polêmica em torno da responsabilidade civil por 
omissão do provedor de internet, que não responde 
objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de 
dados ilicitos.
4. Impossibilidade de se impor ao provedor a obrigação 
de exercer um controle prévio acerca do conteúdo das 
informações postadas no site por seus usuários, pois 
constituiria uma modalidade de censura prévia, o que 
não é admissível em nosso sistema jurídico.
5. Ao tomar conhecimento, porém, da existência de 
dados ilícitos em "site" por ele administrado, o 
provedor de internet tem o prazo de 24 horas para 
removê-los, sob pena de responder pelos danos 
causados por sua omissão.
6. Quantum indenizatório arbitrado com razoabilidade, 
levando em consideração as peculiaridades especiais 
do caso concreto, cuja revisão exigiria a revaloração do 
conjunto fático-probatório para sua modificação, o que 
é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 
07/STJ.
7. Precedentes específicos do STJ acerca do tema.
8. Recurso especial do autor desprovido e recurso 
especial da parte ré parcialmente provido para afastar 
a condenação relativa a criação de bloqueios e filtros 
em nome do autor.” (g.n)

E no corpo do Acórdão: 

“Dessa forma, notificado de que determinado texto ou 
imagem possuía conteúdo ilícito, o provedor deveria ter 
retirado o material do ar no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, sob pena de responder solidariamente com o 
autor direto do dano, em virtude da omissão praticada. 
Não o fazendo, passou o provedor de internet a 
praticar com a sua omissão um ato ilícito, cujos efeitos 
patrimoniais e extrapatrimoniais devem ser reparados. 
Portanto, embora o provedor não tenha poder de 
censura responde por omissão ao colaborar com a 
perpetuação do ato ilícito praticado por terceiro 
causador de danos ao consumidor, justamente o 
que ocorreu no caso em tela. Desse modo, restou 
plenamente caracterizada a responsabilidade civil 
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por omissão decorrente da recusa na retirada dos 
perfis falsos e das comunidades injuriosas. (...) 
Com efeito, como acima anotado, o ato ilícito da parte 
recorrente surgiu a partir da sua omissão, no prazo 
superior as 24 horas, conforme definido pela 
jurisprudência, em realizar a baixa do conteúdo 
denunciado.” (REsp 1337990/SP, Rel. Ministro PAULO 
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 21/08/2014, DJe 30/09/2014)

Marque-se, sobretudo, que devido à velocidade 
com que as informações circulam no meio virtual, é indispensável que 
medidas tendentes a coibir a divulgação de conteúdos depreciativos e 
aviltantes sejam adotadas da maneira mais célere possível, de sorte a 
potencialmente reduzir a disseminação do insulto e minimizar os 
efeitos inerentes a dados dessa natureza (REsp 1.323.754/RJ, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012).

Imperioso, portanto, o dever de indenizar os 
danos causados ao autor tendo em vista a desídia e omissão da ré 
em remover o vídeo indicado após o recebimento da notificação 
extrajudicial.

Noutro bordo, ainda que assim não fosse, e 
mesmo que, ao contrário do entendimento ora exposto, se considere a 
literal interpretação do caput do art. 19 do Marco Civil da Internet, a 
apelante descumpriu ordem judicial para remoção do conteúdo.

Isso porque, a despeito da interposição de 
agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que deferiu a 
tutela antecipada e fixou a obrigação de tornar o vídeo indisponível 
em até 48h, referido recurso concedeu parcial efeito suspensivo à 
decisão agravada (fls. 113/114).

O despacho, proferido por este Relator, limitou-
se a conferir o efeito ativo tão somente com relação à obrigação de 
fornecer RG e CPF do perfil potencialmente ofensor.3

A contrário senso, portanto, a suspensão não 

3 “Não se observa, prima facie, a impossibilidade de cumprimento do remanescente. Por 
conseguinte, defiro o efeito suspensivo em parte para suspender a ordem de fornecimento dos 
números de RG e CPF do usuário 'Aragão Jus'.” (fls. 111)
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atingiu a obrigação de remoção das imagens videográficas.

Dessa forma, verificou-se que, após ter sido 
intimada para retirada do conteúdo em 31/10/2014 (fls. 33/34), a 
apelada manteve-se inerte até 25/11/2014, quando o vídeo se tornou 
indisponível a terceiros (fls. 110/111).

Incontroverso o conteúdo lesivo da reprodução 
videográfica e clara a omissão e inércia da apelada por mais de 20 
(vinte) dias, formado o espelho do seu dever objetivo de indenizar 
moralmente o apelante.

A decisão também não destoa dos precedentes 
desta C. Corte de Justiça, a saber:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Criação de 
perfil falso em site de relacionamentos "Orkut", com 
conteúdo ofensivo à honra do autor. O provedor de 
hospedagem de sítios na internet não tem condições 
técnicas de realizar controle prévio do conteúdo 
disponibilizado pelos usuários, podendo configurar 
verdadeira censura. No entanto, assim que 
comunicado sobre o conteúdo explicitamente ilícito, 
deve tomar as medidas cabíveis em prazo razoável, de 
modo a mitigar o dano gerado. Permanência da página 
vexatória online por mais de 25 dias depois da 
denúncia. Prazo exagerado. Responsabilidade civil 
configurada. Indenização fixada em R$5.000,00, de 
acordo com os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. Recurso provido em parte.” (Ap. nº 
0018301-54.2010.8.26.0451 Relator(a): Milton 
Carvalho; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 13ª 
Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do 
julgamento: 08/04/2015; Data de registro: 08/04/2015)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. POSTAGENS OFENSIVAS À IMAGEM DO 
AUTOR DIVULGADAS POR TERCEIROS NA REDE 
VIRTUAL MANTIDA PELA RÉ.  NOTIFICAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL PARA EXCLUSÃO DOS 
COMENTÁRIOS IGNORADA. DEVER DE RETIRADA 
DO CONTEÚDO ILÍCITO E IDENTIFICAÇÃO DO 
AUTOR DAS POSTAGENS. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DO "FACEBOOK" POR OMISSÃO. 
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PRECEDENTES DO EG. STJ SOBRE O TEMA. 
DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. VALOR 
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS 
ADEQUADO À HIPÓTESE. AÇÃO PROCEDENTE. 
RECURSO DESPROVIDO.” (Ap. nº 
1085270-15.2013.8.26.0100; Relator(a): Paulo 
Alcides; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6ª 
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 
01/12/2016; Data de registro: 01/12/2016)

“Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com 
indenizatória. Rede social Facebook do Brasil 
representa a rede internacional de relacionamentos 
perante o consumidor brasileiro. Legitimidade passiva. 
Utilização de perfil falso para publicar ofensas ao autor. 
Inércia da ré notificada a remover o conteúdo ofensivo. 
Procedência do pedido cominatório para determinar a 
remoção do perfil. Responsabilidade objetiva da ré ao 
não retirar imediatamente o material moralmente 
ofensivo publicado. Dano moral caracterizado e bem 
fixado. Preliminar afastada. Sentença mantida. 
Recurso da ré improvido.” (Ap. nº 
1041690-32.2013.8.26.0100; Relator(a): Pedro de 
Alcântara da Silva Leme Filho; Comarca: São 
Paulo; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito 
Privado; Data do julgamento: 17/08/2016; Data de 
registro: 24/08/2016)

“RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMPRESA DE 
INTERNET. Ofensas ao autor, médico e político, por 
meio da rede social Facebook, em grupo aberto. 
Manifestações injuriosas e difamatórias que 
ultrapassam o direito de crítica e de livre manifestação. 
Liberdade de expressão que não deve se sobrepor aos 
direitos fundamentais da honra e da privacidade. 
Linguagem coloquial e informal usada na Internet tem 
limites na preservação da honra alheia. Comando ao 
FACEBOOK de retirar as mensagens ofensivas, 
devidamente identificadas pelo autor.  MARCO CIVIL 
DA INTENERT. Não aplicação a fatos ocorridos antes 
da vigência da lei nova, ainda que o ajuizamento da 
ação seja posterior. Ainda que assim não fosse, 
Interpretação sistemática arts. 19 e 21. da Lei 
12.965/14 e do código de Defesa do Consumidor. 
Responsabilidade do provedor de aplicação pelo 
controle da informação manifestamente ilícita veiculada 
após notificação extrajudicial. Critérios de fixação dos 
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danos morais. Funções ressarcitória e punitiva. Danos 
morais fixados em R$ 2.000,00. Recurso não provido.” 
(Ap. nº Relator(a): Francisco Loureiro; Comarca: 
Catanduva; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito 
Privado; Data do julgamento: 08/07/2016; Data de 
registro: 08/07/2016)

Objetivamente viável, pois, alteração da r. 
sentença para determinar a procedência do dano moral postulado.

Resta, por fim, a análise do quantum 
indenizatório. 

Sob essa lente, vale a percepção de Maria 
Helena Diniz sobre o tema:

“Fácil é denotar que o dinheiro não terá na reparação 
do dano moral uma função de equivalência própria do 
ressarcimento do dano patrimonial, mas um caráter 
concomitantemente satisfatório para a vítima e lesados 
e punitivos para o lesante, sob uma perspectiva 
funcional. A reparação do dano cumpre, portanto, uma 
função de justiça, corretiva ou sinalagmática, por 
conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória da 
indenização do dano moral para o lesado, tendo em 
vista o bem jurídico danificado, sua posição social, a 
repercussão do agravo em sua vida privada e social e 
a natureza penal da reparação para o causador do 
dano, atendendo a sua situação econômica, a sua 
intenção de lesar (dolo ou culpa), a sua imputabilidade 
e etc.” (Curso de Direito Civil Brasileiro, 
Responsabilidade Civil  26ª Edição, Editora Saraiva, 
São Paulo, 2012, pág. 127)

Nesse sentido, malgrado nenhuma quantia em 
espécie tenha o condão de reparar prejuízos dessa ordem, a 
moderação há de conter a exasperação, notadamente para que não 
se promova o desvio do fim precípuo de compensar o ilícito.

À míngua de parâmetros legais e tendo em 
mente o grau de reprovabilidade da conduta, face à desídia do 
provedor de conteúdo na retirada do vídeo do ar, tanto após a 
notificação, quanto após decisão judicial prolatada, além dos 
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consectários advindos da capacidade econômica das partes, a 
indenização deve ser arbitrada no valor de R$ 7.000,00. 

A quantia é adequada e proporcional à 
reparação civil, apta ao fim de indenizar o dano moral suportado e 
guarda correspondência com os parâmetros jurisprudenciais e às 
circunstâncias do caso concreto.

Referida importância, certo que não 
proporciona enriquecimento indevido e exagerado, deverá ser 
corrigida monetariamente desde o arbitramento, nos termos da 
Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros moratórios de 
1% ao mês contados a partir do evento danoso, por se tratar de 
responsabilidade extracontratual, de acordo com a Súmula 54 do C. 
C. Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, comprovado o descumprimento da 
decisão antecipatória da tutela, medida atendida apenas em 
25/11/2014, em desacordo com o prazo de 48 horas imposto pela 
decisão, apure-se o valor das astreintes devidas ao autor, pelos dias 
que a decisão foi descumprida.

Por esses fundamentos, pelo meu voto, 
provimento ao recurso para condenar a ré condenar a ré no 
pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 
7.000,00, quantia que deverá ser corrigida monetariamente desde o 
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a 
contar a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por conseguinte, em razão do princípio da 
causalidade, mercê à reversão do julgado, a parte ré responderá 
pelas suas custas processuais e arcará com a verba honorária devida 
ao patrono do autor, a qual fixo em R$ 3.000,00 (quantia equivalente a 
aproximadamente 4 salários mínimos), por equidade, incidindo 
correção monetária a contar da publicação do V. acórdão.

RÔMOLO RUSSO
Relator 


		2016-12-15T11:49:46+0000
	Not specified




