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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1009759-74.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
GABRIELA LEDA PUGLIESI, é apelado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO 
BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 7ª 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 Exmos. Desembargadores 
MIGUEL BRANDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO COSTA.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2017.

RÔMOLO RUSSO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1009759-74.2014.8.26.0100
Apelante: Gabriela Leda Pugliesi 
Apelado: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Comarca: São Paulo
Voto nº 18.831

Obrigação de fazer. Provedor de rede social 
(Instagram). Fornecimento de IP e exclusão 
de perfil 'fake'. Sentença de improcedência. 
Fatos ocorridos antes da vigência do Marco 
Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). 
Impossibilidade de retroação dos efeitos do 
diploma legal. Dever dos provedores de 
manter um sistema minimamente eficaz de 
identificação de seus usuários. Atividade de 
hospedar informações na WEB que não deve 
render isenção de responsabilidade civil, 
sobretudo na quadra do dever legal e moral 
de informação. Sigilo de dados que pode ser 
elidido por ordem judicial (artigo 5° inciso XII 
da CF). Perfil 'fake'. Vedação ao anonimato 
(art. 5º, inciso IV da CF). Obrigação de 
fornecimento dos dados do usuário (IP). 
Bloqueio dos perfis. Restrição à liberdade de 
expressão individual e do pensamento (art. 5º, 
IV, CF). Medida desproporcional, pois atinge 
indiscriminadamente quaisquer 
manifestações, ainda que não ilícitas. 
Controle que deve ocorrer a posteriori, a bem 
de não resultar em limitação ilegal à essencial 
liberdade de expressão, com concreto prévio 
engessamento do direito subjetivo de opinião. 
Autora que é pessoa notória em seu ramo de 
atuação ('blogueira fitness'). Mitigação dos 
direitos à imagem. Restrição de conteúdo que 
deve ater-se apenas aquelas publicações que 
manifestamente violam aos direitos 
fundamentais da intimidade, da privacidade e 
da honra, por se tratarem de relatos levianos 
e de cunho sensacionalista. Sentença 
reformada. Recurso parcialmente provido. 
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Da r. sentença (fls. 425/427) que julga 
improcedente a ação; apela a autora vencida postulando a 
reforma do julgado.

Em suas razões recursais (fls. 429/447), 
sustenta que 

Ressalta que a pretensão inicial visa obter 
o bloqueio das páginas do instagram, pois estas estão 
veiculando a imagem da autora sem autorização, além de 
publicarem mensagens que visam denegrir e depreciar a 
imagem da apelante, pessoa pública. 

Aduz que a sentença merece reforma pois 
revogou a tutela antecipada concedida, que autorizada o uso dos 
dados dos perfis indicados (incluindo o endereço de IP). 
Sustenta que tem direito de obter tais dados pois a constituição 
federal veda expressamente o anonimato. 

Requer o provimento do apelo.

Recurso preparado (fls. 448) e respondido 
(fls. 455/485).

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 
).

É o relatório.

Constou dos autos a alegação da autora 
de que se deparou com a existência de um perfil mantido no 
provedor “Instagram”, o qual utilizava indevidamente fotos suas e 
comentários com claro intuito de ferir sua imagem.

Tem razão parcial a apelante.

Com efeito, o pedido inaugural resume-se 
ao pleito de fornecimento do endereço de IP (internet protocol), 
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bem como dos dados cadastrais dos usuários dos perfis 
@antipugli; @antipugli1; @tatiaz; @geraçaojaba; 
@semprepolemica; @tips4liedoclo; @explicapugli; 
@leinha_bastos1; e @cronistaamadora, além do bloqueio dos 
perfis @geraçaojaba; @semprepolemica; @tips4liedoclo; 
@explicapugli.

De plano, necessário considerar que o 
cometimento dos fatos constatados por meio da ata notarial 
(31/01/2014) materializara-se em data anterior à vigência da Lei 
12.965/2014, denominada Marco Civil da Internet, (23/06/2014) 
que regulamentou a responsabilidade dos provedores de internet 
frente aos fatos praticados por terceiros em seus domínios.

Não é constitucionalmente legítimo 
retroagir texto legal para alcançar fatos ocorridos antes da sua 
vigência, sob pena de mácula à segurança jurídica, motivo pelo 
qual a decisão deverá basear-se na legislação vigente à época.

Pois bem.

Sobre a matéria, 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 pessoa jurídica 
operadora de rede social, evidente seu dever de fornecer as 
informações cadastrais atinentes a seus usuários, como forma 
de permitir a identificação precisa de autores de atos 
potencialmente ilícitos. 

Tem a apelada o dever moral e legal de 
zelar pelo não cometimento de tais práticas, buscando coibir 
atitudes antijurídicas, sobretudo quando os usuários estão 
revestidos pelo anonimato, como nos casos de perfil “fake”. 

Nenhuma atividade lucrativa, 
notadamente a atividade de hospedar informações na WEB, 
deve render isenção de responsabilidade civil, ainda mais na 
quadra do dever de informar.

Por certo, o provedor deve possuir 
ferramentas e meios virtuais hábeis de identificação dos 
infratores, sendo patente o dever legal de fornecer tais dados 
aos potencialmente lesados, quando solicitados.

Nesse ponto, é imperioso esclarecer que 
a garantia constitucional do sigilo de dados (artigo 5°, inciso XII 
da CF) não é absoluta e não pode, em nenhuma medida, à luz 
da proporcionalidade, servir de escudo para a prática de 
atividades antijurídicas.

Tal garantia, ainda, pode ser elidida por 
determinação judicial, além de sopesada com o princípio 
constitucional previsto no art. 5º, inciso IV da CF, que 
expressamente veda a manifestação do pensamento quando 
revestida pelo anonimato.

Nesse sentido, são os seguintes julgados: 
REsp 1.175.675/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 
09.08.2011; REsp 1.193.764/SP, 3ª Turma, Rel. Nancy Andrighi, DJe de 
14.12.2010; REsp 1.186.616/MG, 3ª Turma, Rel. Nancy Andrighi, DJe de 
23.08.2011; e REsp 1.117.633/RO, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 
DJe de 09.03.2010.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo
7ª Câmara de Direito Privado 

Apelação nº 1009759-74.2014.8.26.0100 -  São Paulo - Voto nº 18.831 6

Ademais, verifica-se que a apelante 
cuidou de indicar especificamente a exata grafia dos perfis que 
pretendia obter o IP, marcando-se o fato de que tais informações 
já foram, inclusive, apresentadas pela apelada (fls. 324/354) em 
cumprimento ao agravo de instrumento que modificou a decisão 
interlocutória para deferir a antecipação de tutela, apenas 
revogada com a superveniente sentença de improcedência. 

É de rigor, portanto, o fornecimento dos 
dados relativos aos usuários e a manutenção da decisão liminar.

Averbe-se, ademais, que o bloqueio do 
perfil constituiria em verdadeira censura prévia, sendo certo que 
o controle das manifestações, a bem de preservar a tão cara 
liberdade de expressão, dar-se-á sempre a posteriori.

Nessa quadra, a medida pretendida 
representa limitação ilegal à essencial liberdade de expressão 
individual e do pensamento (art. 5º, IV, da Constituição Federal), 
com concreto prévio engessamento do direito subjetivo de 
opinião, o que não tem estofo jurídico, pois atingiria todas as 
manifestações que pudessem vir a ser veiculadas, inclusive 
àquelas não ofensivas à honra da autora ou de terceiros.

Ora, por óbvio, nem todo conteúdo que 
venha a ser divulgado com o nome ou a imagem da autora, 
ainda que sem sua autorização, será necessariamente ilícito.

Nesses termos, insta salientar que a 
autora, na qualidade de blogueira do mundo “fitness”, utiliza sua 
imagem como forma de divulgação de seu próprio trabalho, 
tornando-se pessoa notória em seu ramo de atuação.

Como bem ensina Carlos Alberto Bittar:
.“Excepciona-se da proteção à pessoa dotada de 
notoriedade e desde que no exercício de sua 
atividade, podendo ocorrer a revelação de fatos 
de interesse público, independentemente da sua 
anuência. Entende-se que, nesse caso, existe 
redução espontânea dos limites de privacidade 
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(como ocorre com os políticos, atletas, artistas e 
outros que se mantêm em contato com o público 
com maior intensidade.” (BITTAR, Carlos Alberto. Os 
direitos da personalidade. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2001, p. 108)

Com tais características, de fato, sua 
imagem passa ser de domínio público e a veiculação dela 
certamente se torna interesse do público que a acompanha, 
sendo certo que não goza do mesmo grau de proteção da 
intimidade que outras pessoas.

Ressalte-se que, malgrado as notícias de 
famosos não tenham interesse público como notícias 
relacionadas à política, ao meio ambiente ou à economia, tais 
informações são inseridas na categoria de interesse do público 
alvo e, portanto, a princípio, elas podem ser transmitidas sem 
maiores restrições.

Dessa forma, ressalvadas aquelas 
publicações que tratam de manifesta violação aos direitos 
fundamentais da intimidade, da privacidade e da honra da 
autora, por se tratarem de relatos levianos e de cunho 
sensacionalista, além de fatos pessoais que só dizem respeito a 
sua família, todas as demais postagens veiculadas na rede 
mundial de computadores, ainda que utilizem fotos da autora, 
não podem ser sumariamente censuradas.

Ao que parece, a autora utiliza-se do 
Poder Judiciário para obter verdadeira vendeta pessoal contra 
aqueles que discordam de suas práticas no meio virtual, 
buscando coibi-los de qualquer manifestação pública de 
desagrado.

Além disso, a própria atividade 
profissional da autora, que utiliza de sua imagem e notoriedade 
no ramo, veiculada na web, como fonte de renda, notadamente 
na quadra das publicações publicitárias, pois divulga marcas e 
produtos, fomenta e aguça a curiosidade do público em obter 
mais informações sobre a vida privada e a intimidade da pessoa 
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conhecida.

Do conteúdo veiculado e trazido à baila 
peça prova documental, aliás, não se verificou a intenção de 
utilizar a imagem da autora com o intuito de realizar sua 
exploração econômica. 

Cumpre salientar, igualmente, que os 
provedores de serviços de internet fornecem espaço virtual para 
inserção de dados e posterior acesso, dados esses que são 
meramente armazenados.

Não há, por conseguinte, controle de 
conteúdo ou monitoramento preventivo de perfis, salvo o 
conhecido mecanismo de gestão das manifestações dos 
usuários por meio da remoção de conteúdos que possam ser 
considerados lesivos, após terem sido incluídos na rede pelos 
utilizadores.

Tal controle é medida realizada a 
posteriori, sobretudo em consequência das eventuais 'denúncias' 
realizadas pelos internautas, com critérios definidos e 
específicos fornecidos por meio da respectiva ferramenta virtual.

Marque-se, ainda, que, dentro de tais 
critérios (impostos e esclarecidos pelas políticas de privacidade e 
termos de uso da rede social), o provedor poderá impor sanções 
aqueles usuários que as excedam, de forma a evitar o mau uso 
dos recursos disponíveis e proteger usuários contra spam, 
assédio e etc.

Tal temática, porém, não foi ventilada na 

exordial.

Aliás, a petição inicial também não cuidou 
de indicar eventual conteúdo ilícito específico que pretendia ver 
excluído (fotos, comentários e postagens potencialmente 
lesivas), buscando apenas o bloqueio e inutilização total dos 
perfis, marcando-se que o pedido inaugural deve ser interpretado 
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restritivamente.

De todo o exposto, verifica-se, por fim, 
que decisão não destoa dos precedentes desta C. Corte de 
Justiça, a saber:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER   Facebook   Ao 
lado de direitos constitucionalmente protegidos 
como a liberdade de expressão, da livre 
manifestação do pensamento, da criação, da 
informação e da livre divulgação, estão, também, 
os que protegem a honra, a moral, a imagem, a 
intimidade e a vida privada das pessoas - 
Postagens em página pessoal consideradas 
ofensivas - Para a web basta o conhecimento do 
IP para afastar o anonimato - É excessiva a 
determinação de desativação e bloqueio do 
perfil, por atingir indiscriminadamente todas 
as manifestações na página, ainda que não 
tenham qualquer relação com a autora ou não 
lhe sejam ofensivas, devendo ser reativada, 
com exclusão apenas do conteúdo 
considerado difamatório, mediante o 
fornecimento pela requerente das URLs  
Sucumbência recíproca e proporcional  Recurso 
da autora desprovido e provida a apelação do 
réu.” (g.n) (Relator(a): Alcides Leopoldo e Silva 
Júnior; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª 
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 
31/05/2016; Data de registro: 31/05/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO   OBRIGAÇÃO 
DE FAZER   TUTELA ANTECIPADA   
Publicação ofensiva em rede social - Facebook   
Remoção de página e exclusão de usuário que 
não faz parte da relação jurídica constituída   
Impossibilidade   Observância ao direito 
constitucional de liberdade de expressão - 
Alegação de existência de manifestações 
ofensivas à imagem dos Autores - Agravante que 
já removeu as páginas indicadas com suposto 
teor ofensivo - Desnecessidade de exclusão do 
usuário - Finalidade atingida tanto quanto se 
houvesse a efetiva exclusão do usuário da 
mencionada rede social - Recurso provido.” (g.n) 
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(Relator(a): Mario Chiuvite Junior; Comarca: 
Tupã; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito 
Privado; Data do julgamento: 04/04/2016; Data 
de registro: 04/04/2016)

Objetivamente viável, pois, alteração da r. 
sentença para determinar a parcial procedência da obrigação de 
fazer postulada.

Por esses fundamentos, pelo meu voto, 
dou parcial provimento ao recurso para condenar a ré a 
disponibilizar à autora, no prazo de 5 (cinco) dias, os endereços 
de IP e demais dados cadastrais (como por exemplo nome, 
localidade, e outras informações úteis na identificação dos 
potenciais infratores) referente aos perfis indicados na inicial. 

Por conseguinte, em razão do princípio da 
causalidade, mercê à sucumbência recíproca, cada parte 
responderá pelas suas custas processuais. A verba honorária 
será devida a cada um dos patronos, a qual fixo em R$ 5.000,00 
(quantia equivalente a aproximadamente seis salários mínimos), 
por equidade, incidindo correção monetária a contar da 
publicação do V. acórdão.

RÔMOLO RUSSO
Relator 
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