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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000395-88.2015.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante 
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é apelada CLAUDIANA 
DO NASCIMENTO OLIVETTI (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E 
CARLOS ALBERTO GARBI.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2017.

ELCIO TRUJILLO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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10ª Câmara  Seção de Direito Privado

Apelação 100395-88.2015.8.26.0441

Comarca: Peruíbe

Ação: Cautelar - Exibição de Informações

Apte(s).: Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda.

Apdo(a)(s).: Claudiana do Nascimento Olivetti

Voto nº 30.421

CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES  
Fornecimento de dados relativos a perfil falso criado na 
rede social "Facebook", que publicou mensagens 
ofensivas à honra e à imagem da autora - Incidência da 
Lei nº 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet") - Fatos 
ocorridos quando já vigorava a aludida lei, respeitado, 
ainda, o período de 06 (seis) meses legalmente previsto 
para o armazenamento das informações pelo provedor 
de hospedagem (artigo 15) - Dever da ré de informar os 
dados cadastrais e o endereço de IP ("Internet 
Protocols") do perfil falso - Aos provedores de conteúdo 
na internet cabe o ônus de manter meios técnicos de 
identificação de seus usuários - Precedentes do C. STJ e 
desta E. Corte paulista - Ônus sucumbenciais que 
cabem à ré, porquanto ofereceu resistência injustificada 
à pretensão da autora - Sentença mantida - RECURSO 
NÃO PROVIDO.

 Trata-se de recurso de apelação interposto 
contra a sentença de fls. 121/124, de relatório adotado, que julgou a ação 
parcialmente procedente para condenar a ré na obrigação de exibir os dados de 
cadastro, fornecendo o IP de origem, data e horário de criação e e-mail do 
responsável pela criação do perfil "Márcia França", no prazo de 60 (sessenta dias), 
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitadas a 90 (noventa) dias. 
Restou prejudicado o pedido de suspensão do perfil falso diante de sua exclusão 
definitiva. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das 
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes 
arbitrados, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 
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8º, do Código de Processo Civil. 

Apela a ré alegando, em resumo, que não 
pode dar cumprimento à obrigação de fornecer os dados do usuário do perfil falso 
"Márcia França", porque não existem mais quaisquer dados em sua plataforma 
relativos ao perfil em questão, já que a conta reclamada foi excluída antes mesmo 
da intimação da ré dos termos da concessão da tutela antecipada desta ação; que, 
à época dos fatos, não havia lei em vigor que determinasse o armazenamento de 
dados pelos provedores de aplicação de internet, tal como o site Facebook; por 
outro lado, mesmo posteriormente à entrada em vigor do "Marco Civil da Internet", 
a obrigação de armazenamento de dados à época dos fatos ocorridos nesta 
demanda ainda pendia de imprescindíveis especificações técnicas que não tinham 
sido definidas pelo Poder Executivo (artigo 15 da Lei 12.965/14), tratando-se, pois, 
de norma de eficácia contida; e que deve ser afastada a condenação aos ônus da 
sucumbência, pois não deu causa à ação, tampouco é obrigada a fornecer dados 
que equivalem à quebra de sigilo assegurada constitucionalmente (artigo 5º, incisos X 

e IXX, da Constituição Federal). Pede o provimento do recurso (fls. 128/148).

Contrarrazões às fls. 154/159.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de ação cautelar de exibição de 
informações, em que busca a autora obter dados referentes a um perfil falso 
(popularmente conhecido como perfil “fake”) criado na rede social de relacionamento 
Facebook, por ter sido vítima de ofensas que denegriram sua honra e imagem (fls. 

10/46).

Assim, a autora postula seja a ré compelida a 
fornecer a identificação e dados do IP do usuário "Márcia França", URL 
https://www.facebook.com/lia.sousa.73700, sob pena de multa diária. 

Contudo, a ré alega a impossibilidade de 
cumprimento da obrigação quanto ao fornecimento dos dados do usuário 
responsável pela criação da página, porque o perfil informado excluiu 
definitivamente a conta da plataforma do site Facebook. 

Pois bem. 

Em primeiro, cabe esclarecer que o sigilo das 
comunicações não é direito absoluto, uma vez que a própria Constituição Federal 
veda o anonimato (artigo 5º, inciso IV) e não protege a prática de ato ilícito 
consistente em difamar, ofender e denegrir a honra e a imagem de outra pessoa.
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À luz do princípio da transparência e do dever 
de informação, aos provedores de conteúdo na internet cabe o ônus de manter 
meios técnicos de identificação de seus usuários. 

O dever de armazenamento de dados de 
usuários surgiu com a Lei nº 12.965 de 23 de abril 2014 (Marco Civil da Internet), 
que disciplina os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no 
Brasil, vigente a partir de 23 de junho de 2014. 

Trata-se de norma autoaplicável e eficaz, 
mesmo quando ainda não havia sido editado o decreto regulamentador, segundo 
afirmou o diretor da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, 
Gabriel Sampaio, em novembro de 2015 
(http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/500761-MARCO-CIVIL-DA-
INTERNET-E-EFICAZ-MESMO-SEM-REGULAMENTACAO,-DIZ-MINISTERIO-DA-JUSTICA.html).

Confiram-se os seguintes dispositivos da 
referida lei:

“Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito 
de formar conjunto probatório em processo judicial 
cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, 
requerer ao juiz que ordene ao responsável pela 
guarda o fornecimento de registros de conexão ou de 
registros de acesso a aplicações de internet.

Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos 
legais, o requerimento deverá conter, sob pena de 
inadmissibilidade:

I - fundados indícios da ocorrência do ilícito;

II - justificativa motivada da utilidade dos registros 
solicitados para fins de investigação ou instrução 
probatória; e

III - período ao qual se referem os registros.”

"Art. 15.  O provedor de aplicações de internet 
constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça 
essa atividade de forma organizada, 
profissionalmente e com fins econômicos deverá 
manter os respectivos registros de acesso a 
aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente 
controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) 
meses, nos termos do regulamento.

§ 1º Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, 
os provedores de aplicações de internet que não 
estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem 
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registros de acesso a aplicações de internet, desde 
que se trate de registros relativos a fatos específicos 
em período determinado.

§ 2º  A autoridade policial ou administrativa ou o 
Ministério Público poderão requerer cautelarmente a 
qualquer provedor de aplicações de internet que os 
registros de acesso a aplicações de internet sejam 
guardados, inclusive por prazo superior ao previsto 
no caput, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 
13.

§ 3º  Em qualquer hipótese, a disponibilização ao 
requerente dos registros de que trata este artigo 
deverá ser precedida de autorização judicial, 
conforme disposto na Seção IV deste Capítulo.

§ 4º Na aplicação de sanções pelo descumprimento 
ao disposto neste artigo, serão considerados a 
natureza e a gravidade da infração, os danos dela 
resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, 
as circunstâncias agravantes, os antecedentes do 
infrator e a reincidência."

Em 11 de maio de 2016, foi publicado o 
Decreto nº 8.771, que entrou em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação, e 
regulamenta os aspectos do Marco Civil da Internet.  

Assim, houve a regulamentação dos 
mecanismos de proteção dos dados que provedores de aplicação e conexão 
devem armazenar legalmente. 

No artigo 13 do citado decreto foram definidas 
as diretrizes sobre padrões de segurança que os provedores de conexão e 
aplicações devem observar na guarda, armazenamento e tratamento de dados 
pessoais e comunicações privadas. E como dado pessoal, o decreto define, no 
seu artigo 14, inciso I, tratar-se de “dado relacionado à pessoa natural identificada 
ou identificável, inclusive números identificativos, dados locacionais ou 
identificadores eletrônicos, quando estes estiverem relacionados a uma pessoa”.

Percebe-se, portanto, a intenção do legislador 
de coibir as práticas delituosas por meio eletrônico, razão pela qual cabe à ré 
fornecer os dados do cadastro do usuário especificado na exordial. Se assim não 
fosse, qualquer usuário anônimo poderia publicar mensagens de conteúdo 
impróprio ou ofensivo sem qualquer responsabilidade pela prática de conduta 
ilícita. 

É possível identificar o computador (máquina) 
que publicou as mensagens ofensivas contra a autora através da identificação do 
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IP ("Internet Protocols") - este se trata de um protocolo de comunicação usado 
entre dois  ou mais computadores em rede para encaminhamento de dados. 

Além disso, é de conhecimento público que ao 
realizar um registro de cadastro no site Facebook deve o usuário fornecer 
informações básicas, quais sejam, nome, idade e e-mail, e tais dados são 
armazenados por este provedor. 

Conforme bem pontuou o I. juiz da causa, 
cabe à ré "(...) como fornecedora da plataforma que permite a criação destes 
perfis, o desenvolvimento de medidas que diminuam os prejuízos causados a 
terceiros; evidentemente que entre tais medidas está a divulgação de dados 
pessoais, especialmente do IP, do criador do perfil falso" (fls. 123).

Deste modo, cabe aos provedores de 
hospedagem a criação de ferramentas de controle eficientes contra a prática de 
abusos, pois, ao contrário, assumem o ônus pela má utilização dos serviços que 
disponibilizam.

A respeito do fornecimento dos dados 
específicos dos usuários, já decidiu esta Câmara que a ré detém estrutura de 
rastreamento qualificada para identificar os responsáveis pelas postagens em sua 
rede social:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 
COMINATÓRIA. PERFIS OFENSIVOS. 
INSTAGRAM. 

1. Agravo de instrumento contra a decisão que impôs 
à agravante o fornecimento de dados pessoais dos 
usuários ofensores. 

2. Ainda que a agravante não tenha em seus bancos 
de informações os dados pessoais específicos do 
usuário ofensor tais como, número de identidade, 
CPF e endereço , não se pode negar que possui, por 
certo, estrutura de rastreamento qualificada para 
identificar o usuário. Ademais, a obrigação 
relacionada à guarda de “registros de conexão e de 
acesso” foi, agora, disposta no art. 15, da Lei nº 
12.965/2014. 

3. Examina-se no presente recurso estritamente a 
obrigação imposta, atinente ao fornecimento dos 
dados pessoais dos usuários. A agravante trouxe 
indicativo de que forneceu os números de IP, 
referentes aos acessos dos usuários ofensores. 
Propõe a agravante a utilização do link 
http://registro.br/cgl-bin/whois, pelo qual, através dos 
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números de IP´s fornecidos, poderia ser identificado o 
provedor de acesso à Internet e, por consequência, 
obtidos os dados pessoais dos usuários. 

4. Entretanto, através dos mecanismos proposto, 
pretende a agravante a imposição às agravadas da 
obrigação de identificação do usuário obrigação que, 
contudo, lhe cabe , sendo certo que, pelo que se vê 
das razões recursais, pode a agravante trazer dados 
mais precisos a respeito dos usuários, a fim de 
facilitar a obtenção dos dados pessoais deles. Ao agir 
desta forma, incentiva a agravante o anonimato, o 
que não pode ser admitido. 

5. Extensão do prazo para cumprimento da tutela. 
Recurso parcialmente provido para este fim." (Agravo de 

Instrumento nº 2139883-40.2014.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito 
Privado, Rel. Carlos Alberto Garbi, julgado em 30.9.2014, deram parcial 
provimento ao recurso, votação unânime).

Ao enfrentar o tema, decidiu o C. Superior 
Tribunal de Justiça:

"CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. PROVEDOR 
DE CONTEÚDO. USUÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO. 
DEVER. GUARDA DOS DADOS. OBRIGAÇÃO. 
PRAZO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: 
ARTS. 4º, III, DO CDC; 206, §3º, V, 248, 422 e 1.194 
DO CC/02; E 14 E 461, § 1º DO CPC.

1. Ação ajuizada em 30.07.2009. Recurso especial 
concluso ao gabinete da Relatora em 04.11.2013.

2. Recurso especial que discute os limites da 
responsabilidade dos provedores de hospedagem de 
blogs pela manutenção de dados de seus usuários.

3. 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. Sob a ótica da diligência média que se 
espera do provedor, do dever de informação e do 
princípio da transparência, deve este adotar as 
providências que, conforme as circunstâncias 
específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance 
para a individualização dos usuários do site, sob pena 
de responsabilização subjetiva por culpa in omittendo. 
Precedentes.

4. Uma vez ciente do ajuizamento da ação e da 
pretensão nela contida  de obtenção dos dados de 
um determinado usuário  estando a questão sub 
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judice , o mínimo de bom senso e prudência sugerem 
a iniciativa do provedor de conteúdo no sentido de 
evitar que essas informações se percam. Essa 
providência é condizente com a boa-fé que se espera 
não apenas dos fornecedores e contratantes em 
geral, mas também da parte de um processo judicial, 
nos termos dos arts. 4º, III, do CDC, 422 do CC/02 e 
14 do CPC.

5. As informações necessárias à identificação do 
usuário devem ser armazenadas pelo provedor de 
conteúdo por um prazo mínimo de 03 anos, a contar 
do dia em que o usuário cancela o serviço.

6. Recurso especial a que se nega provimento." (STJ  

3ª Turma, REsp nº 1.417.641-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 
25.2.2014, negaram provimento ao recurso, votação unânime, DJe 
10.3.2014).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. 
Tribunal de Justiça:

"Agravo de Instrumento - tutela antecipada indeferida 
para retirada de perfil do facebook - a concessão da 
antecipação da tutela deve se restringir 
exclusivamente aos comentários difamatórios e 
ofensivos, incluídos na página do perfil, objeto da lide, 
em proteção aos primados constitucionais da 
liberdade de expressão e livre manifestação do 
pensamento - Imprescindibilidade de indicação das 
URLs das contas e dos comentários que pretende ver 
excluídos da rede - Impossibilidade, outrossim, de se 
compelir o demandado a fornecer dados pessoais 
dos usuários, tais como, RG, CPF e endereço, uma 
vez que não são solicitados, para o cadastramento na 
rede social - obrigação que deve se restringir ao 
fornecimento de IP, nome e sobrenome utilizados 
para o cadastro, email e data do cadastramento - 
multa fixada em patamar adequado - Recurso 
parcialmente provido." (Agravo de Instrumento nº 

2198108-53.2014.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Moreira 
Viegas, julgado em 17.12.2014, deram parcial provimento ao recurso, 
votação unânime);

"Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido 
de tutela antecipada - Conteúdo tido como ofensivo 
divulgado através de perfil hospedado pelo Facebook -
Presença dos requisitos legais que autorizam a 
concessão da medida de exclusão do perfil - 
Possibilidade de haver conteúdo ofensivo e 
mentiroso, capaz de causar danos à imagem da 
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empresa agravada, considerada a velocidade e 
facilidade de divulgação -Informação dos dados 
cadastrais do usuário criador da página é justificável 
para a formação de conteúdo probatório em eventual 
ação futura - Decisão mantida nestes pontos, mas 
limitada ao fornecimento de apenas dados constantes 
do perfil do usuário - Desnecessária a obrigação de 
fornecer histórico detalhado de compartilhamentos, 
curtidas e IP´s dos usuários que, de alguma forma, se 
manifestaram na página em questão -Artigo 22 da Lei 
12.965/2014 - Recurso provido em parte. (Agravo de 

Instrumento nº 2064283-76.2015.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito 
Privado, Rel. Marcia Dalla Déa Barone, julgado em 03.07.2015; por 
maioria, deram parcial provimento ao recurso, vencido o terceiro juiz, de 
conformidade com o voto do relator).

De outra banda, não procedem as alegações 
da ré no sentido de que, à época dos fatos, não havia lei em vigor que 
determinasse o armazenamento de dados dos usuários pelos provedores de 
aplicação de internet, ou mesmo que estivesse vigente a Lei 12.965/14, o artigo 15 
da referida norma pendia de regulamentação por lei própria.  

No caso, as mensagens ofensivas contra a 
autora foram publicadas pelo usuário com perfil falso no período entre 21 de 
outubro de 2015 e 01 novembro de 2015, conforme se observa da farta prova do 
documental (fls. 10/45), ressaltando-se, ainda, que a autora levou os fatos ao 
conhecimento da autoridade policial em 04 de novembro de 2015 (fls. 45/46).

Assim, quando da veiculação das mensagens 
ofensivas pelo usuário não identificado, já existia a obrigação legal de 
armazenamento dos dados pela ré, porquanto a Lei 12.965 entrou em vigor em 23 
de junho de 2014, tratando-se de norma autoaplicável. 

Ademais, a autora propôs a presente ação em 
30 de novembro de 2015, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela em 23 
de fevereiro de 2016 (fls. 65), e apresentada a contestação em 17 de março de 
2016, portanto, dentro do período de 06 (seis) meses legalmente previsto para o 
armazenamento das informações (artigo 15 da Lei 12.965/14), de modo que a ré já 
tinha ciência de seu dever legal. 

Por tais razões, impõe-se à ré a obrigação de 
fornecer todos os dados de cadastro disponibilizados pelo usuário descrito na 
inicial na plataforma de seu site e que foram devidamente armazenados, 
fornecendo o IP de origem, data e horário de criação e e-mail do responsável pela 
criação do perfil "Márcia França", consoante consigna a r. decisão recorrida.

Por fim, considerando o princípio da 
causalidade, e porque a ré ofereceu resistência injustificada à pretensão da 
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autora, inclusive tendo arguido preliminar de ilegitimidade passiva (afastada na r. 

sentença), de rigor sua condenação aos ônus sucumbenciais. 

Sem razão a ré ao pretender a redução da 
verba honorária - fixada, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) -, pois tal 
medida implicaria depreciação do nobre trabalho do causídico, levando-se em 
consideração o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 
importância da causa, o trabalho realizado, e o tempo exigido.

Desta forma, a r. sentença merece ser 
integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 
recurso.

ELCIO TRUJILLO
Relator

Assinado digitalmente
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