
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000058879

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2220441-28.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO 
NICOLAU RODRIGUES VIEIRA, são agravados FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO 
BRASIL LTDA, COOPERATIVA MISTA DE PESCA NIPO-BRASILEIRA, JOSÉ 
CONCA OTERO e JOSÉ CIAGLIA.

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 ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores DONEGÁ MORANDINI 
(Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.

São Paulo, 9 de fevereiro de 2017.

Carlos Alberto de Salles
Relator

Assinatura Eletrônica
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3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Agravo de Instrumento n° 2220441-28.2016.8.26.0000
Comarca: São Paulo  Foro Central Cível
Agravante: Antonio Nicolau Rodrigues Vieira
Agravados: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e 

Cooperativa Mista de Pesca Nipo-Brasileira

Juíza de origem: Glaucia Lacerda Mansutti

VOTO N° 11905

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 
RESTABELECIMENTO DE PERFIL NA REDE SOCIAL 
FACEBOOK. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA ALEGADA. 
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. Insurgência do corréu 
contra decisão que afastou o dever do provedor de hospedagem 
de restabelecimento de perfil pessoal na rede social Facebook. 
Pedido para conversão da obrigação em perdas e danos. 
Acolhimento. Magistrado de origem que havia exigido apenas a 
suspensão do perfil apontado pela autora e para que a medida 
fosse reversível. Corréu Facebook que resolveu excluir o perfil, 
para tão somente depois explicar os motivos da sua medida. 
Alegação de violação dos termos de uso da rede social não se 
sustenta. Medida abusiva contra o consumidor. Impossibilidade 
de exclusão sumária de conteúdo sem antes permitir-se a 
defesa do usuário. Caso em que o corréu descumpriu a medida 
liminar, por sua conta e risco. Falta de regulação no art. 15 do 
Marco Civil da Internet não é justificativa para descumprimento 
da lei e da medida judicial. Prazo de seis meses de guarda de 
dados que, também, é possível ser estendido por decisão 
judicial. Caso em que a suspensão do perfil deveria persistir até 
que fosse determinado o seu restabelecimento. Impossibilidade 
técnica não pode ser repassada ao consumidor. Risco inerente à 
atividade (art. 14 do CDC). Conversão da obrigação do 
Facebook em perdas e danos. Agravo provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em 
face da decisão de ps. 125 que, em cumprimento provisório de 
sentença, revogou a decisão de p. 78, para afastar o dever do provedor 
de hospedagem de restabelecer o perfil pessoal do corréu Antonio na 
rede social Facebook.

Pretende o agravante Antonio a reforma da decisão 
alegando, em síntese, que não ficou provada a alegada impossibilidade 
de restabelecimento do perfil pessoal dele; e que o Facebook acabou 
excluindo o perfil por sua conta e risco. Com isso, caso entenda pela 
desnecessidade de dilação probatória, requer o agravante a conversão 
da obrigação em perdas e danos.

Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (p. 
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129).

Contraminuta apresentada (ps. 132/145) e não 
houve oposição ao julgamento virtual (p. 160).

Autos em termos para julgamento.

É o relatório.

Na origem, o magistrado havia sentenciado a ação de 
obrigação de fazer, para determinar a exclusão da página na rede social 
Facebook com o mesmo nome da autora “Cooperativa Mista de Pesca 
Nipo-Brasileira”. Contudo, quanto ao perfil Toninho Parada pertencente 
ao corréu Antonio, a sentença julgou improcedente o pedido de 
exclusão da página e revogou a sua suspensão de uso.

Interposto o recurso de apelação pela autora, foi 
indeferido o efeito suspensivo pela decisão nº 
2167676-80.2016.8.26.0000.

Com isso, como consequência lógica ao não 
recebimento da apelação no duplo efeito, o corréu Antonio iniciou o 
cumprimento provisório de sentença para que seu perfil na página do 
Facebook fosse restabelecido.

Entretanto, em face da decisão de p. 78, o corréu 
Facebook interpôs o agravo de instrumento nº 
2203775-49.2016.8.26.0000 alegando: “a impossibilidade de reativação 
do perfil do corréu em sua rede social; que o perfil do corréu teria violado os 
termos de uso e, assim, teria sido desabilitado em 28 de outubro de 2015; 
que não haveria lei em vigor que determinasse e regulamentasse o 
armazenamento de dados pelos provedores de aplicação de internet; que o 
decreto regulamentar do Marco Civil da Internet teria entrado em vigor apenas 
em 11 de junho de 2016; que seu artigo 15 seria norma de eficácia contida; 
que o armazenamento de dados seria exceção à regra; que o tempo de 
guarda dos registros seria de apenas seis meses e, no caso, já teriam 
decorrido quase um ano; e que a multa por descumprimento seria inócua e 
descabida.” 

Tal agravo, porém, não chegou a ser julgado, uma 
vez que o magistrado de origem reconsiderou a decisão de p. 78,1 o 
que justificou a interposição do presente agravo pelo corréu Antonio.

Dito isso, o presente recurso comporta provimento, 

1 “Ciente do agravo de instrumento interposto pela corré Facebook. Observo que, após a r. 
liminar concedida às fls. 154/155 dos autos principais, em 22 de outubro de 2015, a corré Facebook 
(fls. 182/200) já informara da impossibilidade de armazenamento do conteúdo em relação ao perfil 
sustentado pela URL https://www.facebook.com/antonio.nicolaurodriguesvieira, porquanto o referido 
perfil fora excluído definitivamente do Site Facebook, por violar os seus termos de uso, o que não foi 
impugnado. Ressalte-se que, à época, o art. 15 do Marco Civil da Internet (Lei n.º 12.965/2014) não 
havia sido regulamentado, daí porque o site requerido não estava obrigado a armazenar os dados 
relativos à página excluída. Assim, revogo a decisão de fl.13. Comunique-se o teor desta 
decisão ao Exmo. Desembargador Relator do agravo de instrumento referido à fl. 33, 
encaminhando-se cópia da presente. Fls.22/23: ante a revogação da decisão de fl.13, 
prejudicados os embargos de declaração opostos pelo requerido Antonio Nicolau. Intime-se.”
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para que a obrigação do corréu Facebook seja convertida em perdas e 
danos.

Com efeito, durante a fase de conhecimento do 
processo principal, o magistrado de origem foi claro ao determinar a 
suspensão do perfil do corréu, de modo que a medida fosse reversível:

“Isto posto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA requerida e determino a 
suspensão do conteúdo vinculado à URL 
https://www.facebook.com/antonio.nicolaurodriguesvieira?fref=nf&pnref
=story pelo réu Facebook, que deverá manter armazenado o 
conteúdo do perfil, a fim preservar a reversibilidade dos efeitos 
da presente medida”  p. 154 do processo principal nº 
1107818-63.2015.8.26.0100.

O Facebook, por sua vez, manifestou-se, logo após a 
referida decisão (p. 159/161 do processo principal), alegando o 
cumprimento da determinação judicial para exclusão das contas 
apontadas.

Naquela oportunidade, o agravado não alegou 
impossibilidade técnica de suspensão do perfil e nem que o corréu teria 
descumprido os termos de uso da rede social: simplesmente resolveu 
excluir a conta do corréu para tão somente depois explicar os motivos 
da sua medida.

Entretanto, as justificativas apresentadas pelo 
agravado não o isentam de responsabilidade.

Primeiramente, é perfeitamente aplicável o Código de 
Defesa do Consumidor aos contratos (ou termos de uso) celebrados 
entre os usuários e a empresa Facebook.2

Nesse sentido, consta no artigo 7°, inciso XIII do 
Marco Civil da Internet sobre a “aplicação das normas de proteção e defesa 
do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet”.

De fato, o Facebook é uma empresa que presta um 
serviço aos usuários, permitindo que eles possam fazer uso da rede 
social disponibilizada a eles.

Muito embora não seja abusiva a existência de 
termos de uso (algo que inclusive existe em qualquer relação 
contratual, prevendo direito e deveres dos usuários), o Facebook não 
poderia ter excluído o corréu da rede social de maneira sumária, sem 
apresentar as possibilidades de defesa ao usuário.

Ora, sendo a rede social um meio atual pelo qual 
pessoas podem livremente manifestar suas opiniões, como é que 
estaria assegurado esse direito quando uma empresa privada 
estrangeira decide, por contra própria, excluir um conteúdo que ela 
entende ofensivo?
2 Nesse sentido, vide: TJSP, 2ª Câmara de Direito Privado, 2092413-76.2015.8.26.0000, Rel. Des. 
José Carlos Ferreira Alves, j. 27/07/2015; 
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Assim, entender que a provedora de hospedagem 
tem o direito de exclusão sumária de conteúdo na rede social dela, além 
de implicar em uma censura privada descontrolada, trata-se de uma 
conduta abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV e § 1º inciso I do 
Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a questão referente à eventual violação 
destes termos de uso sequer fazia parte do processo de origem, tanto 
que, a tutela de urgência havia determinado tão somente a suspensão 
do perfil, com possibilidade de restabelecimento.

O agravado, de fato, por sua livre e espontânea 
vontade, decidiu excluir de maneira definitiva o perfil do corréu, para 
somente depois apresentar sua justificativa quando a medida não era 
mais reversível.

Por boa fé processual, antes de “cumprir” a decisão 
de origem, o mínimo que se esperava do agravado era que fosse 
explicitada a impossibilidade de suspender e armazenar os danos do 
perfil do agravante, o que não ocorreu.

Nos mais, as alegações do agravado no tocante à 
regulamentação do artigo 15 do Marco Civil não o exime de 
responsabilidade.

A ausência de regulamentação do mencionado artigo 
antes da ocorrência dos fatos não torna a lei inaplicável.

É certo que não se poderia exigir a integralidade dos 
deveres constantes no regulamento e nem uma aplicação retroativa. 

No entanto, uma decisão judicial, como foi o caso, 
que determinasse a suspensão e o armazenamento de danos deveria 
sim ser cumprida.

A pendência de regulamentação, portanto, não era 
um impeditivo, pois até mesmo antes do Marco Civil já havia decisões 
determinando o fornecimento de danos.3

Utilizando-se dessa lógica do agravado, seria o 
mesmo que defender, antes da regulamentação pela Lei 12.965/14, que 
os provedores de conteúdo, de hospedagem, de acesso e etc. não 
poderiam ser responsabilizados.

Não é razoável se admitir que, antes do 
regulamento, uma empresa bilionária como o Facebook não tivesse 
meios de armazenar os dados do perfil do agravante.

Essa eventual impossibilidade técnica, que sequer é 
demonstrada, por certo também não poderia ser uma desculpa frente 
3 Nesse sentido, cite-se: STJ, 4ª Turma, REsp 1306157/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão LUIS 
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 17/12/2013; STJ, 3ª Turma, REsp 1.308.830/RS, Rel. Ministra 
Nancy Andrighi, j. em 08/05/2012; e STJ, 3ª Turma, REsp 1.306.066/MT, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 
j. 17/04/2012.
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ao consumidor, visto que faz parte do risco da própria atividade 
desenvolvida pela empresa (art. 14 do CDC).

Também, o Marco Civil da Internet estabelece um 
tempo mínimo de seis meses para a guarda de danos, mas, de qualquer 
modo, nada impede a ampliação desse prazo por determinação judicial 
(art. 15 § 1° do CPC/2015).

No caso, o magistrado de origem foi claro ao dizer 
que a medida a ser adotada deveria ser reversível, o que se pode 
concluir que o armazenamento de dados deveria durar ao longo do 
processo, até que fosse determinado o restabelecimento do perfil do 
corréu.

Com isso, não há se falar em violação ao princípio da 
legalidade, pois o certo é que o agravo descumpriu a decisão liminar 
anteriormente concedida por culpa exclusiva dele.

Assim, ante a alegada impossibilidade de restauração 
do perfil do corréu Antonio, a solução correta é a conversão da 
obrigação em perdas e danos, a ser resolvida em cumprimento de 
sentença.

 Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de 
instrumento, para converter em perdas e danos a obrigação do 
agravado de restabelecimento do perfil de Antonio na rede social 
Facebook, nos termos do que vier a ser estabelecido em primeiro grau 
de jurisdição.

CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
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