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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0006507-39.2013.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante 
FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA, é apelado CLOVIS 
BRONZATI.

ACORDAM, em 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, 
com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), BONILHA FILHO E RENATO 
SARTORELLI.

São Paulo, 2 de fevereiro de 2017

ANTONIO NASCIMENTO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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1ª Vara Judicial da Comarca de Guariba/SP

Apelante: FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA

Apelado: CLOVIS BRONZATI

MM Juiz de Direito: Dr. FERNANDO ANTONIO DE LIMA

VOTO Nº 19.101

APELAÇÃO  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER  
INTERNET  PROVEDOR  REDE SOCIAL. Ré que 
não se responsabiliza pelo prévio monitoramento do 
conteúdo dos dados inseridos por seus usuários, mas tem a 
obrigação de remover a página, quando devidamente 
indicados a URL e o IP do computador do ofensor. 
Providência, todavia, que deve ser adotada apenas 
mediante determinação judicial, nos termos do art. 19, § 
1º, da Lei Federal nº 12.965/2014 (Marco Civil da 
Internet). Determinação para a remoção de perfil falso e 
indicação dos dados do usuário ofensor. Vedação 
constitucional ao anonimato (CF, art. 5º, inc. IV). 
RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Cuidam os autos de ação de 

preceito cominatório oriunda de relação entre usuário, ora autor, Clóvis 

Bronzati, e provedor de site de relacionamento, ora requerido, Facebook 

Serviços On Line do Brasil Ltda. A r. sentença de fls. 90/92vº julgou 

procedente a demanda, para determinar à requerida a obrigação de 

exibição dos dados pessoais e endereço eletrônico do autor do perfil falso 

criado na rede social, bem como para a imediata exclusão de referida 

página do sítio eletrônico, sob pena de incidência de multa diária. Em razão 

da sucumbência, a ré foi condenada a arcar com as custas e despesas do 

processo, além da verba honorária advocatícia, fixada em R$ 4.000,00.
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Inconformado, o provedor de 

internet interpôs, a fls. 127/128, recurso de apelação. E ao arrazoá-lo, a fls. 

131/155, aduz que não cabe ao provedor, por si próprio, fazer o juízo de 

valor sobre a legalidade ou ilegalidade do conteúdo que hospeda. Alega, 

ainda, que não é o responsável pela veiculação dos conteúdos combatidos 

e não tem a obrigação legal de proceder com a exclusão do conteúdo 

administrativamente, senão por ordem judicial específica. Assinala que a 

Lei Federal 12.965/14 prevê a necessidade de especificação da informação 

dos dados que se pretende excluir, notadamente quanto ao fornecimento 

das URL´s. Argumenta, por fim, com a inexistência de pretensão resistida, 

na medida em que o autor não fez uso das ferramentas constantes do sítio 

eletrônico para a denúncia ao ofensor. Afirma, assim, ser descabida sua 

condenação aos ônus da sucumbência.

Recurso recebido e bem 

processado. Contrarrazões a fls. 157/174.

É o relatório.

Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, proposta em face de prestador de serviços de internet, no qual se 

postula a remoção do perfil falso constante da página do site de 

relacionamentos, bem como a indicação dos dados do ofensor, constantes 

dos bancos de dados do provedor da rede social.
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Verifica-se que o autor pretende a 

obtenção dos dados do responsável pela criação do perfil falso denominado 

"ClovisFakeBronza”, bem como de todos os perfis acessados com o 

mesmo IP, tendo em vista a veiculação de informações caluniosas a seu 

respeito em rede social. Discute-se, nesta instância, justamente a 

responsabilidade, ou não, de a ré informar os dados cadastrais que 

acompanham a criação do perfil falso, os dados de acesso e IP's para que 

o acionante possa buscar a responsabilização penal do ofensor. 

Releva obtemperar, desde logo, 

que a Constituição Federal, em seu art. 5º, IV, veda o anonimato, ao 

mesmo tempo em que confere proteção à liberdade de pensamento.

E na ponderação entre os direitos 

da personalidade e de livre manifestação do pensamento, há de se 

ressaltar que o respeito ao mencionado dispositivo independe da 

verificação do conteúdo ofensivo das postagens, mas se refere unicamente 

ao fato de se vedar, constitucionalmente, o anonimato.

Em outras palavras, o pedido é de 

retirada da página hospedada e da identificação do usuário, que decorre 

simplesmente da necessidade de vedação do anonimato.

Anote-se, a propósito, o 

entendimento consagrado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido 

de que o provedor de conteúdo é obrigado a fornecer a identificação de 

usuários, vedado o anonimato; diz, ainda, que “o registro do número de 
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protocolo (IP) dos computadores utilizados para cadastramento de contas na 

internet constitui meio de rastreamento de usuários, que ao provedor compete, 

necessariamente, providenciar.”1

Ainda nessa direção:

"Ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os 

usuários divulguem livremente suas opiniões, deve o provedor de 

conteúdo ter o cuidado de propiciar meios para que se possa 

identificar cada um desses usuários, coibindo o anonimato e 

atribuindo a cada imagem uma autoria certa e determinada."2

Com base no que dispõe o art. 6º, 

caput, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: “A Lei em vigor 

terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e 

a coisa julgada.”

Diante disso, há de se aplicar, na 

espécie, o que diz o § 1º do art. 19 da Lei 12.965/2014 - Marco Civil da 

Internet  que preceitua:

“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, 

1 STJ  3ª Turma  Resp nº 1.306.066 - Rel. Min Sidnei Beneti  J. 17/04/2012.

2 STJ - 3ª Turma  REsp. n. 1.417.641 - Rel. Min. Nancy Andrighi - J. 25/02/2014. 
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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.”

Confira-se, neste sentido, o 

seguinte julgado:

“Apelação - Obrigação de fazer - Determinação de remoção de 

conteúdo em site de relacionamento, independente do fornecimento das 

URL's ou hiperlink. Cominação de multa diária Insurgência 

parcialmente acolhida. Vigente a lei 12.965/14, conhecida como Marco 

Civil da Internet, deve ser aplicada - iura novit curia. Reconhecido o 

dever do autor de fornecer as URL's dos conteúdos que pretende ver 

excluído. Precedentes. Multa mantida, porque é medida acessória para 

o efetivo cumprimento da medida determinada - Recurso 

parcialmente provido”.3

Vale trazer ao proscênio, a 

propósito, o seguinte excerto daquele r. aresto:

3 TJSP  8ª Câmara de Direito Privado  Apelação nº 1020584-77.2014.8.26.0100  Rel. Des. 
Silvério da Silva  J. 12/08/2015.
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'Conforme anota Rui Stocco, quando o provedor de 

internet age “como mero fornecedor de meios físicos, que serve apenas 

de intermediário, repassando mensagens e imagens transmitidas por 

outras pessoas e, portanto, não as produziu nem sobre elas exerceu 

fiscalização ou juízo de valor, não pode ser responsabilizado por 

eventuais excessos e ofensas à moral, à intimidade e à honra de outros” 

(Tratado de responsabilidade civil. 6ª ed. São Paulo: RT, 2004, p. 

901).

Por outro lado os provedores de acesso à internet não 

têm responsabilidade objetiva pela veiculação de toda e qualquer 

mensagem postada na rede. Entretanto, respondem por 

conteúdos ofensivos ou dados ilegais caso não tomem as 

providências cabíveis para minimizar os danos.

Assim tem-se que os provedores de conteúdo não respondem 

objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações 

ilegais e não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do 

conteúdo das informações postadas no site por seus usuários, mas 

devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de 

dados ilegais no site removê- los imediatamente, sob pena de 

responderem pelos danos respectivos e devem manter um sistema 

minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade 

será avaliada caso a caso.

O direito de informação, a proibição à censura prévia e o 

direito à intimidade são confrontados com as inserções de dados, 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo
26ª Câmara de Direito Privado

Apelação nº 0006507-39.2013.8.26.0222

 8/10

fotos e vídeos na internet.

(...)

Cumpre enfatizar, portanto, que os provedores de internet 

ou sites de relacionamento não podem ser obrigados a exercer 

um controle prévio de conteúdo das informações postadas no 

site por seus usuários, mas devem, assim que tiverem 

conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais, removê-

los, sob pena de responderem pelos danos respectivos”.

Também nessa direção é o 

seguinte julgado:

“APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. 

PROVEDOR DE APLICAÇÃO. USUÁRIO. CRIAÇÃO DE 

PERFIL FALSO. ANONIMATO. VEDAÇÃO. DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. Vedação de divulgação de 

fatos supostamente ofensivos de forma anônima. Violação ao art. 5º, IV, 

da CF. Anonimato que justifica, por si, a retirada de página da internet. 

Desnecessidade de exame da natureza ofensiva da manifestação. 

Determinação de retirada da página hospedada. Recurso 

improvido.”4

Assim, tendo a r. sentença sido 

prolatada após o advento da lei em comento, é de rigor a aplicação de suas 

disposições, com as observações constantes do § 1º do art. 19.

4 TJSP  4ª Câmara de Direito Privado  Apelação nº 1083843-12.2015.8.26.0100  Rel. Des. 
Hamid Bdine  J. 11/08/2016.
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Ao contrário do que quer fazer crer 

o recorrente, tal medida não viola direito de terceiros, pois se restringe à 

indicação nominal dos usuários, que ficarão armazenadas em local 

apropriado e acessíveis apenas às partes desta demanda, não havendo 

exposição do conteúdo.

No que respeita à multa 

cominatória, seu objetivo não é necessariamente o de compelir o devedor 

ao seu pagamento, mas, antes, de obrigá-lo a adimplir o próprio comando 

principal, a tutela específica buscada, nos termos do disposto no art. 461, 

§ 4°, do CPC/73 (CPC/15, art. 537).

As astreintes, assim, possuem 

feição inibitória, pois, sobre desestimularem a parte a descumprir a ordem 

judicial, conferindo maior credibilidade às decisões do juiz, ostentam uma 

nota de essencial efetividade à prestação jurisdicional.

Importante ressaltar que não se 

verifica qualquer dificuldade para se cumprir a determinação judicial. 

Devida, portanto, a multa cominatória, nos termos fixados em primeira 

instância.

Por fim, o autor só atingiu a 

pretensão buscada mediante a atuação em juízo. Portanto, diante da 

integral procedência do pedido inicial, é corolário lógico a condenação do 

requerido nos ônus da sucumbência. E, quanto à verba honorária fixada em 

sentença, há de se convir que foram respeitados os preceitos contidos no 
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art. 20 do CPC/73 (atual art. 85 do NCPC).

Postas estas premissas, nega-se 

provimento ao recurso, com observação.

Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
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