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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1049046-73.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FACEBOOK 
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é apelado GOIASMINAS INDÚSTRIA DE 
LATÍCINIOS LTDA (ITALAC).

ACORDAM, em 6ª 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 VITO 
GUGLIELMI (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA E PAULO ALCIDES.

São Paulo, 23 de março de 2017

VITO GUGLIELMI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 37.434

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1049046-73.2016.8.26.0000

RELATOR :  DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE :  FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
APELADA :  GOIÁSMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA
COMARCA :  SÃO PAULO  7ª VARA CÍVEL

OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCO CIVIL DA INTERNET. 
FORNECIMENTO, PELA RÉ, DE DADOS DE USUÁRIOS DE 
SUA APLICAÇÃO DE INTERNET RESPONSÁVEIS PELA 
CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DESABONADOR DA IMAGEM 
DA AUTORA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
FUNDADOS INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I 
DA LEI N. 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). 
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO NO 
TOCANTE.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA 
QUE CARREOU À RÉ INTEGRALMENTE O PAGAMENTO 
DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A 
RÉ NÃO HAVERIA DADO CAUSA À PROPOSITURA DA 
DEMANDA, VISTO QUE A QUEBRA DE SIGILO SÓ PODE 
DAR-SE MEDIANTE OBTENÇÃO DE TUTELA 
JURISDICIONAL. INADMISSIBILIDADE. AUTORA QUE 
SUCUMBIU DE PARCELA MÍNIMA DO PEDIDO E NÃO 
DEVE ARCAR COM AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RÉ, 
ADEMAIS, CUJA ATIVIDADE EMPRESARIAL ENGLOBA O 
RISCO DE SER JUDICIALMENTE CONDENADA AO 
FORNECIMENTO DE DADOS DE SEUS USUÁRIOS, 
DEVENDO ARCAR COM OS CUSTOS DE EVENTUAL 
SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
IMPROVIDO NO TOCANTE. 

1. Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem 

processado, interpostos contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de 

fazer ajuizada pela Goiásminas Indústria de Laticínios Ltda em face de Facebook 

Serviços Online do Brasil Ltda. 
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A demanda objetiva compelir a ré a fornecer dados 

cadastrais de usuários de seus serviços referentes à criação de conteúdo e publicações 

efetuadas em desabono da autora na rede mundial de computadores, excluindo-os e se 

abstendo de comunicar tais usuários acerca dos termos da presente demanda.

O Juízo (fls. 177/179) houve por determinar à ré o 

fornecimento de todos os dados cadastrais dos responsáveis pela criação e acessos 

administrativos às URL's, sem que os respectivos usuários tomassem ciência dos termos 

da demanda; a remoção de sua plataforma eletrônico do conteúdo em testilha e seus 

compartilhamentos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 

500.000,00. Em sua sentença, ponderou que o provedor de aplicações de internet tem a 

obrigação de manter os registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, pelo 

prazo de seis meses, devendo fornecê-las mediante ordem judicial. Aduz que a alegação 

da impossibilidade de fornecimento de tais dados encerraria duas violações: a primeira, 

ao artigo 22 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)  que estipula o direito da parte 

interessada de requerer em juízo o fornecimento de registros de conexão ou de acesso a 

aplicações de internet para fins de formação de provas em processo judicial cível ou 

criminal; e, a segunda, ao artigo 5º, caput, inciso IV da Constituição Federal, que garante 

a liberdade da manifestação de pensamento, vedado o anonimato. 

Inconformada, apela a ré. Aduz, em síntese, que cumpriu a 

sentença guerreada em sua máxima extensão, dadas as possibilidades de dar-lhe 

cumprimento. Alega, assim, que excluiu o conteúdo relativo a quatro das cinco 

publicações desabonadoras da autora, fornecendo em juízo os dados de seus 

respectivos criadores; no que atine à quinta publicação, no entanto, sustenta que não 

pode dar cumprimento à decisão judicial, por dois motivos: o primeiro, porque tal 

conteúdo já haveria sido retirado de circulação pelos próprios usuários; e o segundo, 

porquanto, em virtude de a página em que houve a publicação do quinto conteúdo ser 

administrada por cinco usuários, não se poderia determinar ao certo qual deles haveria 

efetuado a publicação. Alude ao artigo 22, parágrafo único, inciso I, do Marco Civil da 

Internet, argumentando que a quebra de sigilo dos dados de usuários requer a existência 

de indícios da ocorrência dos ilícitos. Considera que, por ser a página administrada por 

cinco usuários, não se poderia identificar, peremptoriamente, o usuário responsável pela 

publicação já excluída, mesmo porque isso implicaria violação infundada de sua 

privacidade, podendo gerar-lhes prejuízos de variada espécie, como, por exemplo, o 

ajuizamento de demandas cíveis e penais em face deles. Nesse sentido, o fornecimento 
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de seus dados potencialmente violaria o princípio da presunção de inocência. No tópico 

da sucumbência, aduz que, por haver cumprido a ordem judicial  ao menos até a 

máxima extensão em que poderia fazê-lo  e por não haver dado causa à propositura da 

demanda  visto que a obtenção de dados protegidos pelo sigilo conferido pelo Marco 

Civil da Internet demandaria forçosamente a propositura da ação  deve ser afastada 

sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Conclui pela reforma. 

Vieram aos autos as contrarrazões (fls. 236/242).

Intimadas a manifestar eventual oposição ao julgamento 

virtual, informou o apelante sua oposição (fls. 262/263). 

 É o relatório.

2.    Cuida-se de recurso de apelação, tempestivo e bem 

processado, interpostos contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de 

fazer ajuizada pela Goiásminas Indústria de Laticínios Ltda em face de Facebook 

Serviços Online do Brasil Ltda. 

                               Acolhida integralmente a pretensão da autora, sobreveio o 

presente recurso de apelação, que está, com efeito, a comportar provimento. 

A apelante debate-se contra a ordem judicial que lhe 

determinou o fornecimento em juízo de dados cadastrais referentes aos usuários 

responsáveis pela publicação de conteúdo desabonador da imagem da autora em 

plataforma na rede mundial de computadores operada pela apelante. Aduz que não se 

pode saber ao certo qual dos três administradores da página foi o responsável pela 

criação e divulgação do conteúdo, e que a quebra de sigilo indiscriminada desse sigilo 

violaria a privacidade dos usuários, porquanto ausente o requisito da existência de 

indícios de ocorrência de ilícito que autorizariam tal medida excepcional. 

De pronto, cabe anotar que a apelante não pode, mesmo, 

ser compelida a retirar de circulação um conteúdo que já foi excluído da rede mundial de 

computadores. Com efeito, por um lado, o documento trazido aos autos à fl. 190 dá 

conta de que o conteúdo foi efetivamente excluído da rede mundial de computadores, o 

que é corroborado pelo fato de a autora não haver carreado aos autos qualquer prova 

sequer da existência de tal conteúdo. É o que se observa da leitura da ata notarial (fls. 

37/40), que não alude expressamente ao conteúdo cuja publicação se identifica pela 

URL 

“https://www.facebook.com/mamaes.tatuadas/photos/a.830931766935306.1073741827.8

https://www.facebook.com/mamaes.tatuadas/photos/a.830931766935306.1073741827.830901483605001/1255609561134189/?type=3
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30901483605001/1255609561134189/?type=3”.

Bem por isso, impende, ainda, afastar a ordem judicial de 

fornecimento de dados cadastrais dos criadores de tal conteúdo, vez que ausentes 

indícios da ocorrência do ilícito aventado.

O artigo 22, parágrafo único, inciso I do Marco Civil da 

Internet estatui que o requerimento da quebra de sigilo dos usuários da rede mundial de 

computadores deve conter fundados indícios da ocorrência do ilícito, sob pena de 

inadmissibilidade, conforme expresso em seu enunciado normativo:

“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.”

Ora, ausente qualquer prova da ocorrência do ilícito, e não 

se podendo identificar precisamente o responsável pela criação do aventado conteúdo  

de cuja existência apenas se cogita -, afigura-se, com efeito, descabida a determinação 

da quebra de sigilo dos criadores da publicação, sob pena de, infundadamente, se violar 

o seu direito à privacidade, que o Marco Civil da Internet teve por claro escopo proteger.

 Não estando, assim, o magistrado, pela teoria da 

substanciação, adstrito aos fundamentos jurídicos aduzidos pelas partes, de rigor que se 

reconheça que, do cenário fático descrito nos autos, é caso de se afastar a ordem de 

fornecimento dos dados relativos ao conteúdo em testilha, pela cabal ausência de 

fundados indícios de ocorrência do ilícito, remanescendo a ordem judicial com relação 

aos demais conteúdos indicados na sentença. 

A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DADOS PESSOAIS DO 

PROPRIETÁRIO DE ENDEREÇO DE IP. PEDIDO DE 

https://www.facebook.com/mamaes.tatuadas/photos/a.830931766935306.1073741827.830901483605001/1255609561134189/?type=3
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QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. MEDIDA 

EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE 

INDÍCIOS DE ATO ILÍCITO. ART. 22, PARÁGRAFO 

ÚNICO DA LEI 12.965/2014. REPRESENTAÇÃO NO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação 

contra sentença que julgou improcedente o pedido de 

quebra de sigilo de dados para a exibição de 

documentos relativos ao endereço de IP nº 

177.1.252.183. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, 

II, assegura a todo cidadão o direito à privacidade e à 

intimidade, sendo inviolável o sigilo das 

correspondências e das comunicações telegráficas, de 

dados e telefônicas, salvo por ordem judicial, para fins 

de investigação criminal ou instrução processual. 2.1. 

Por sua vez, o art. 22, da Lei 12.965/2014, conhecida 

como o Marco Civil da Internet, admite a quebra do 

sigilo de dados somente no caso de fundados indícios 

da prática de ato ilícito. 3. No caso, a autora baseia seu 

pedido de quebra de sigilo de dados com base em 

representação oferecida contra ela, ao Ministério 

Público Federal, via Digi-Denúncia (canal da internet), 

para apurar indícios de irregularidades de desvio de 

verbas públicas. 3.1. Ausente a comprovação da prática 

de ato ilícito pelo denunciante, o mero oferecimento de 

representação, ao Ministério Público Federal, para 

investigação de indícios de ato de improbidade, não 

autoriza o acolhimento da pretensão deduzida. 3.2 

Aliás, o ordenamento jurídico concede a todo cidadão o 

direito de solicitar à autoridade competente a 

averiguação de eventuais irregularidades (art. 5º, XXXIV, 

da CF). 4. Recurso improvido.” (TJDF  Apelação Cível n. 

20140111840424  2ª T. Cível - Rel. Des. João Egmont  j. 

em 16.12.2015)
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A contrario sensu:

“Agravo de Instrumento  Ação de obrigação de fazer  

Alegada "clonagem" de site dirigido ao público adulto 

que anuncia serviços de acompanhantes e 

entretenimento de cunho sexual, inclusive com emissão 

de boletos bancários falsificados às anunciantes   

indícios suficientes da possível ocorrência de ilícito   

Decisão que deferiu em parte a tutela provisória de 

urgência para que as empresas requeridas forneçam os 

dados dos usuários   Não evidenciada a necessidade 

de trâmite da demanda sob segredo de justiça   

Indeferimento mantido em relação a este pedido   

Ausência dos requisitos legais para o deferimento da 

tutela provisória em relação à coagravada Google   

Não configurada a urgência do pleito de que a empresa 

Google promova a desindexação do site "clonado" em 

seus mecanismos de busca, tampouco de que proceda 

ao bloqueio do painel "Google Search Console"   

Presença dos requisitos legais exigidos para determinar 

à coagravada Godaddy, empresa provedora de 

hospedagem, que promova o bloqueio administrativo 

da página "falsa"   Deferido o pedido de abstenção 

pelas empresas agravadas de comunicar aos usuários 

identificados em seus sistemas acerca dos termos da 

demanda   Exegese do Artigo 20 da Lei 12.965/2014   

Decisão reformada   Recurso provido em parte.” (TJSP 

 Agravo de instrumento n. 2235509-18.2016.8.26.0000  

Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone  3ª C. de Direito 

Privado  São Paulo  j. em 13.12.2016)

No que concerne, porém, ao afastamento de sua 

condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, falece razão à ré.

Relembre-se que o artigo 82, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as 
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despesas que antecipou.” 

E prescreve o artigo 85 do mesmo diploma que “a sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Da leitura dos sobreditos comandos legais, extrai-se que o 

estatuto processual adotou o princípio da sucumbência.

De acordo com o referido princípio, aquele que se sagra 

vencedor de uma demanda, possui o direito subjetivo de ser devidamente ressarcido 

pelas despesas havidas diante da necessidade de se valer da via judicial para assegurar 

o seu direito.

 A respeito, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

“Com o que diz no art. 20, o Código de Processo Civil 

adotou a sucumbência como critério para a atribuição 

da obrigação pelo custo do processo. Esse é o critério 

adotado nas legislações em geral, apoiado na premissa 

de que a vitória processual de quem tem razão deixaria 

de ser integral quando ele tivesse de suportar gastos 

para vencer. Quem tem direito a um bem material, a 

determinada quantidade pecuniária, a uma situação 

jurídica nova etc., tem o direito de receber 

integralmente o que lhe é devido; mas, se tiver de 

gastar com o processo e não vier a ser reembolsado, 

ele receberá aquilo a que tinha direito menos o que 

houver gasto. Também aquele que não tinha obrigação 

alguma, mas para manter o status quo precisou 

despender dinheiro para defender-se da demanda de 

outrem, acabaria por ficar desfalcado desse valor 

apesar de ter razão. O processo deve propiciar a quem 

tem razão a mesma situação econômica que ele obteria 

se as obrigações alheias houvessem sido cumpridas 

voluntariamente ou se seus direitos houvessem sido 

respeitados sem a instauração de processo algum. A 

condenação pelo custo processual é, pois, 

consequência necessária da necessidade do processo 
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(Chiovenda)” (“Instituições de Direito Processual Civil”. 6 

ed. II. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 666). 

É consabido que o princípio da sucumbência não se mostra 

apto a resolver acerca da responsabilidade das despesas processuais em todas as 

situações. Daí o surgimento do princípio da causalidade, segundo o qual, naquelas 

hipóteses em que não haja vencido e vencedor, os honorários sejam fixados em 

desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. 

Ora, na hipótese em apreço, embora não se ignore a 

necessidade da tutela jurisdicional para a quebra de sigilo pleiteada, tem-se que a 

necessidade do ajuizamento da demanda decorreu da atividade desenvolvida pela 

empresa, visto que em sua aplicação de internet é que se deu a publicação dos 

conteúdos em desabono da imagem da autora.

De outra banda, por haver a autora sucumbido de parte 

mínima do pedido, de rigor seria que a sucumbência fosse integralmente carreada à ré, 

nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil. 

Em resumo, merece reforma a sentença guerreada para se 

afastar a obrigação da ré de fornecer dados e excluir a publicação referente ao conteúdo 

versado neste recurso, mantendo-se, porém, a sucumbência na forma como fixada. 

3. Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso. 

Vito Guglielmi

                                                                Relator
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