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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2014322-
98.2017.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante FACEBOOK SERVIÇOS 
ONLINE DO BRASIL LTDA, é agravado JOSÉ BENEDITO MACHADO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª 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 MIGUEL BRANDI 
(Presidente) e LUIZ ANTONIO COSTA.

São Paulo, 24 de março de 2017.

Rômolo Russo
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 19.608

Agravo de Instrumento nº 2014322-98.2017.8.26.0000
Comarca: Lins (3ª VC) 
Ação: Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais
Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. ("Facebook 
Brasil")
Agravado:  José Benedito Machado

Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. 
indenização por danos morais. Tutela antecipada. 
Pretensão à exclusão imediata de perfil da rede 
social Facebook. Pleito deferido. Irresignação. 
Acolhimento. Determinação como meio preventivo 
contra novas ofensas que não se justifica. Exegese 
do art. 19, § 2º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da 
Internet). Controle das postagens que se dá sempre 
a posteriori, a bem da preservação da liberdade de 
expressão. Descabe privar o autor do conteúdo 
impugnado dos meios para a divulgação de seus 
pensamentos e ideias. Remoção da postagem 
reputada ofensiva que se revela suficiente à 
finalidade perseguida. Decisão reformada. Agravo 
provido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado da r. 
decisão (fls. 54) que, verbis:

"Considerando o caráter difamatório e expressões de 
baixo calão empregadas na publicação e considerando que se 
deve prestigiar o direito à dignidade da pessoa, não se podendo 
tolerar que o autor se submeta ao escárnio e à desmoralização, 
resultantes daquela publicação, defiro o pedido de tutela de 
urgência para determinar que as rés procedam à exclusão da 
página publicada, no prazo de 48 horas, pena de arcarem com o 
pagamento de multa diária no valor de R$ 200,00”.

Sustenta a agravante, em síntese, que é 
incabível a exclusão do perfil do usuário, bastando a remoção pontual 
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das postagens impugnadas e de conteúdo considerado ilegal.  

Assinala a desproporcionalidade dos pedidos 
do agravado e da ordem exarada pelo MM. Juízo 'a quo', sem ao 
menos efetuar análise perfunctória de todos os conteúdos ali 
veiculados. 

Pondera que o perfil reclamado não merece 
ser integralmente excluído, uma vez que ali existem conteúdos que 
nada fazem referência ao agravado, significando o puro e simples 
exercício da liberdade de expressão e livre manifestação de um 
usuário. Requer a concessão de efeito ativo e o provimento do 
recurso.

Deferido o efeito ativo para limitar a 
antecipação de tutela à remoção da postagem impugnada (fls. 
102/104).

Certificou-se o decurso do prazo legal sem 
apresentação de contraminuta, bem como sem qualquer manifestação 
de oposição ao julgamento virtual (fls. 108). 

 É o relatório.

A agravante busca afastar a ordem de 
remoção de perfil de usuário, sob o fundamento de tal medida não ser 
necessária à exclusão da postagem impugnada.

De plano, marque-se que o autor ajuizou ação 
buscando a exclusão de conteúdo que seria ofensivo à honra dos 
vereadores do Município de Sabino, verbis:

“O Autor exerce o cargo eletivo de Vereador junto a 
Câmara Municipal de Sabino.

Recentemente, mais especificamente a partir do dia 
01/08/2015, o Autor tomou conhecimento que foi alvo de ataques, 
insultos e palavras injuriosas. Mais ainda, isso foi feito pela mais 
rápida forma de disseminação: as redes sociais, mas 
especificamente o 'Facebook', administrada pela Corré. E mais, 
esse conteúdo inverídico e gravemente ofensivo sobre ele, bem 
como a outros Edis, tiveram com autor a Ré.
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Na página pessoal do Facebook da agressora, essa 
asseverou, agressivamente, descrevendo que os vereadores como 
sendo 'vagabundos que não fazem porra nenhuma'. Não contente, a 
Ré postou ainda que os vereadores eram 'vagabundos'”.

Em razão da aludida postagem, o autor 
postulou a exclusão do perfil autor do conteúdo impugnado como 
meio de evitar novas ofensas, ou, subsidiariamente, a exclusão da 
mensagem ofensiva.

A r. decisão agravada deferiu liminarmente a 
exclusão do perfil do usuário.

Todavia, não se justifica a exclusão do perfil 
como meio preventivo contra novas ofensas.

Com efeito, o art. 19, § 2º, da Lei nº 
12.965/2014, expressamente fixa que a indisponibilização de 
conteúdos “deverá respeitar a liberdade de expressão e demais 
garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal”.

Por conseguinte, o controle das postagens, a 
bem de preserva-se a liberdade de expressão, dar-se-á sempre a 
posteriori, não cabendo retirar do autor do conteúdo os meios para 
realizar manifestações.

Incorrendo o titular do perfil impugnado em 
novos comentários ofensivos, caberá sua remoção e condenação no 
pagamento de eventual indenização por dano moral.

Nesse percurso, a tutela antecipatória deferida 
comporta a modulação pretendida pelo agravante, limitando-se à 
remoção da postagem impugnada (“Circo Sabinense”).

Por esses fundamentos, meu voto dá 
provimento ao agravo.

 RÔMOLO RUSSO 
      Relator
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