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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000830-84.2015.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante FACEBOOK 
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é apelada RAFAELA DE JESUS 
PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 2ª 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 Exmos. Desembargadores JOSÉ 
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E 
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR.

São Paulo, 25 de abril de 2017. 

Alvaro Passos
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 28703/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado

Apelação cível nº 1000830-84.2015.8.26.0466

Apte/Apdo: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Apte/Apdo: RAFAELA DE JESUS PINHEIRO 

Comarca: Pontal  1ª Vara 

Juíza de 1º Grau: Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de 

         Carvalho

EMENTA

SUCUMBÊNCIA  Ação de obrigação de fazer  

Remoção de conteúdo ofensivo gerado por terceiro 

por meio de perfil falso no Facebook  

Cumprimento da determinação judicial, sem 

resistência ao pedido  Ocorrência  Condenação 

da requerida ao pagamento das verbas de 

sucumbência  Descabimento  Necessidade de 

ordem judicial específica para tornar indisponível o 

conteúdo apontado como infringente  Observância 

do art. 19 do Marco Civil da Internet – 

Sucumbência afastada - Precedentes deste E. 

Tribunal - Sentença reformada  Recurso provido. 

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto 

nos autos da ação de obrigação de fazer contra a r. sentença de fls. 83/85 

 objeto de embargos de declaração a fls. 88/95, rejeitados a fls. 107/108 , 

cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido, tornando definitiva 

a liminar deferida, condenando a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil 
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reais). 

Em suas razões, busca a apelante a 

isenção do pagamento das verbas de sucumbência, sustentando que o 

usuário é o único responsável pelo material infringente; as obrigações de 

fazer só poderiam ser cumpridas mediante prévia ordem judicial; e que não 

houve resistência à ordem de remoção do perfil.

Com a resposta (fls. 135/138) subiram os 

autos para reexame. 

É o relatório.

Insurge-se a recorrente apenas quanto à 

condenação nas verbas de sucumbência.

O apelo comporta provimento.

Com efeito, ajuizou a apelada a presente 

ação visando compelir a apelante a retirar da plataforma do Site Facebook 

um perfil falso criado em seu nome por terceiro na URL 

https://www.facebook.com/rafaela.jesus, contendo postagens pornográficas 

que denigrem sua imagem. 

Vale lembrar o que estabelece a Lei nº 

12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), em seus arts. 19 e 

21, a respeito da responsabilidade do provedor de aplicações de internet 

por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro:

“Art. 19: Com o intuito de assegurar a 

liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de 

internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos 

https://www.facebook.com/rafaela.jesus


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1000830-84.2015.8.26.0466 - Pontal - Voto nº 28703 cgl 4

decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial 

específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos 

do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo 

apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em 

contrário.”

“Art. 21:  O provedor de aplicações de 

internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será 

responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente 

da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de 

vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais 

de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo 

participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma 

diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a 

indisponibilização desse conteúdo. 

Parágrafo único.  A notificação prevista 

no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a 

identificação específica do material apontado como violador da intimidade 

do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do 

pedido.”

Pois bem. Na hipótese presente, a apelante 

não foi notificada extrajudicialmente pela apelada a retirar o conteúdo 

pornográfico gerado por terceiro por meio de perfil falso, como, 

excepcionalmente, autoriza o art. 21 do Marco Civil da Internet, cumprindo 

a determinação judicial que antecipou os efeitos da tutela tão logo fora 

intimada para tanto (fls. 71). Além disso, muito embora tenha apresentado 

contestação, não se opôs à pretensão da apelada, ressaltando que a 

remoção do conteúdo ofensivo dependia de prévia ordem judicial. 

Deste modo, não tendo a apelante dado 
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causa à propositura da ação, nem oferecido resistência ao pedido de 

remoção de conta e/ou conteúdo na internet, que, nos termos do art. 19 da 

Lei nº 12.965/2014, exige ordem judicial específica, mostra-se incabível, no 

caso, a sua condenação nas verbas de sucumbência.

 Neste sentido, a jurisprudência desta C. 

Corte:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

INTERNET. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. Responsabilidade civil do 

provedor afastada. Ausência de descumprimento de ordem judicial 

específica (art. 19 da Lei n. 12.965/2014). Ré que não se opôs à exclusão 

do conteúdo apontado como ofensivo e não deu causa à propositura da 

demanda. Afastamento da condenação relativa aos honorários 

sucumbenciais. Precedentes. Recurso provido. (Apelação nº 

1021049-18.2016.8.26.0100 - Relator: Hamid Bdine; Comarca: São 

Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

23/03/2017; Data de registro: 24/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de 

fazer, cumulada com preceito cominatório e pedido de tutela antecipada. 

Sentença de procedência. Ônus da sucumbência carreado à ré. 

Inconformismo da ré. Acolhimento. Ordem judicial que era necessária para 

o fornecimento dos dados. Ausência de resistência quanto às 

determinações de fornecimento de dados e de retirada do conteúdo. 

Precedentes desta Câmara, Tribunal e do STJ. Encargos da sucumbência 

afastados. Sentença reformada. Recurso provido. (v.24885). (Apelação nº 

1076622-75.2015.8.26.0100 - Relator: Viviani Nicolau; Comarca: São 

Paulo; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

27/03/2017; Data de registro: 27/03/2017) 

OBRIGAÇÃO DE FAZER  Internet  
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Remoção de perfis falsos no "Facebook" e fornecimento de dados de seus 

responsáveis  Pretensão não resistida  Demanda ajuizada no exclusivo 

interesse da autora  Impossibilidade de aplicação do princípio da 

causalidade   Encargos da sucumbência afastados   Recurso da ré 

provido. (Apelação nº 1073440-18.2014.8.26.0100 - Relator: Augusto 

Rezende; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 25/08/2015; Data de registro: 26/08/2015)

Impõe-se, portanto, a reforma da r. sentença 

recorrida para afastar a condenação da apelante ao pagamento das verbas 

de sucumbência, arcando cada parte com as custas e despesas 

processuais  que despendeu e honorários advocatícios de seus respectivos 

patronos.

Na hipótese de apresentação de embargos 

de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, 

intimadas a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual 

oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução nº 

549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio 

como concordância.

Diante do exposto, dou provimento ao 

recurso.

ALVARO PASSOS
          Relator
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