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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1026187-55.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BELA 
IMAGEM STUDIOS FOTOGRÁFICOS LTDA EPP, é apelado FACEBOOK 
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. 
Sustentou oralmente a advogada Dra. Fabiana Braga Figueiredo", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
A.C.MATHIAS COLTRO (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E 
FERNANDA GOMES CAMACHO.

São Paulo, 20 de setembro de 2017. 

Moreira Viegas
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível: 1026187-55.2015.8.26.0114

Comarca: Campinas

Apelante: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRÁFICOS 
LTDA. EPP

Apelado: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 
LTDA. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS - 
Publicação de mensagens de caráter ofensivo em rede 
social  Improcedência  Inocorrência de cerceamento 
de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide  
Preliminar afastada - Pedido administrativo de exclusão 
do conteúdo denunciado através da ferramenta 
disponibilizada pelo site e por meio de notificação 
extrajudicial  Responsabilidade subjetiva do provedor - 
Retirada do conteúdo ofensivo antes da citação  
Incidência do disposto no art. 19, do Marco Civil da 
Internet  Ausência de ilícito a ensejar a 
responsabilização do provedor de conteúdo  Sentença 
mantida  Recurso desprovido. 

VOTO Nº 20479

Apelação interposta em face de r. sentença de 

fls.301/309, relatório adotado, que, nos autos de ação cominatória c.c. 

indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido, condenando 

a autora às custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

Alega a apelante, preliminarmente, nulidade da r. 

sentença, por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado 

da lide. No mérito, aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor 

ao caso. Sustenta que pleiteou a retirada do conteúdo ofensivo por 

notificação extrajudicial e por meio de denúncias na própria página da 

apelada, pedidos estes que foram negados. Assevera que a 

responsabilidade da apelada pela retirada de conteúdo ofensivo é objetiva. 

Afirma que se viu compelida a adquirir cotas de propaganda da apelada, 

visando a coibir a propagação das ofensas. Ressalta que basta a mera 
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notificação do ofendido para ensejar a responsabilidade solidária do 

provedor. Alega que a omissão da apelada acarretou prejuízos à sua honra 

e imagem. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários 

advocatícios (fls. 324/346). 

Recurso processado, recolhido o preparo. 

Contrarrazões às fls. 360/386. 

É o relatório.

Não prospera a alegada nulidade da r. sentença 

por cerceamento de defesa. Tem plena aplicabilidade na espécie a previsão 

do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, pois sobram motivos 

para dispensar a produção de outras provas.

Certo que a finalidade da prova é formar a 

convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos 

da causa. Nesse sentido a doutrina de Vicente Greco Filho, segundo a qual 

"no processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e 

filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz" (Direito 

Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16ª edição, p. 182).

É exatamente esse o caso dos autos, em que a 

questão de mérito envolve matéria de direito e de fato cujo deslinde não 

depende de prova testemunhal, mostrando-se suficiente para o 

convencimento do juiz o acervo documental reunido nos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE 
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CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. 
No sistema de persuasão racional adotado pelo 
Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em 
regra, não cabe compelir o magistrado a 
autorizar a produção desta ou daquela prova, se 
por outros meios estiver convencido da verdade 
dos fatos, tendo em vista que o juiz é o 
destinatário final da prova, a quem cabe a 
análise da conveniência e necessidade da sua 
produção. Desse modo, não há incompatibilidade 
entre o art. 400 do CPC, que estabelece ser, via 
de regra, admissível a prova testemunhal, e o art. 
131 do CPC, que garante ao juiz o poder de 
indeferir as diligências inúteis ou meramente 
protelatórias. 2. Agravo regimental 
desprovido.”(AgRg no Ag 987507/DF, 4a Turma, 
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2010).

Assim também tem se posicionado o Tribunal de 

Justiça de São Paulo:

“AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE 
PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE 
DEFESA - INOCORRÊNCIA - A QUEM ESTÁ 
AFETO O JULGAMENTO É QUE COMPETE 
DECIDIR DA NECESSIDADE OU DA 
OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA, 
INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU 
MERAMENTE PROTELATÓRIAS - 
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 130 E 420 DO 
CPC - RECURSO IMPROVIDO” (Apelação nº 
9104928-34.2009.8.26.0000 , da Comarca de 
Cerqueira César, Quinta Câmara de Direito 
Público, Rel. Des. Franco Cocuzza, j. 
21.12.2009).

Assim, se a causa já se encontrava madura para 

o julgamento, e o magistrado já dispunha de elementos suficientes para 

formar a sua convicção, cumpria-lhe julgar o feito, e não prolongar o 

processo em fase probatória desnecessária.

Superada a prejudicial, com a presente 
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demanda, pretende a autora a reparação por danos morais, em razão das 

ofensas à sua honra e imagem, devido às publicações realizadas por meio 

da rede social do réu Facebook. 

No tocante à responsabilidade civil de 

provedores de conteúdo pelas informações publicadas em seus sites ou 

páginas virtuais, tal matéria é tema de grandes discussões no meio jurídico, 

sobretudo porque divide opiniões a respeito da espécie de responsabilidade 

desses provedores, se objetiva, pelo risco de suas atividade, ou subjetiva, 

por não terem eles o controle prévio do que é publicado em seus sites 

hospedeiros.

É que, diferentemente do que ocorre em um 

jornal ou revista impressos, de publicação física, o editor não tem acesso 

prévio sobre tudo que será publicado, podendo editar e censurar aquilo que 

considerar impróprio, ainda mais considerando que, por ser a internet um 

meio livre e na maioria das vezes, de utilização gratuita, agrega um número 

incalculável de usuários.

Por outro lado, não se pode perder de vista que 

o provedor de conteúdo disponibiliza serviços sem se precaver com a 

implantação de sistemas de segurança, de modo que, no mínimo, facilita a 

prática ilícita de terceiros que, muitas vezes agindo no anonimato, praticam 

crimes contra a honra sem serem identificados.

Apesar de toda a celeuma doutrinária e 

jurisprudencial acerca do assunto, recentemente o STJ posicionou-se ao 

enfrentar novamente o tema, firmando entendimento de que a 

responsabilidade dos provedores de serviços de internet por publicações 

inseridas por anonimato em seus sites é subjetiva, e não objetiva. A 

explicação é que o provedor deve ser responsabilizado quando se verificar 

sua culpa, e essa se caracterizará quando ele, cientificado da ilicitude 
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publicada em seu site hospedeiro, não providenciar a retirada do conteúdo 

denunciado, nem tampouco procurar identificar o agente que o publicou.

Desse modo, adotando igual posicionamento do 

STJ, entende-se que a responsabilidade desses provedores é subjetiva, 

especialmente porque, como alhures destacado, não há um controle prévio 

do que é publicado nos sites por eles mantidos.

A doutrina de Cristiano Chaves de Farias, Nelson 

Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto reforça a compreensão adotada: 

“De acordo com a jurisprudência brasileira, não é dever do provedor de 

conteúdo fiscalizar previamente o teor das informações postadas por cada 

usuário (não faz parte dos riscos inerentes ao negócio). Porém, ao ser 

comunicado de que determinado texto ou imagem possui conteúdo ilícito, é 

responsabilidade do provedor agir de modo enérgico, sob pena de 

responder solidariamente com o autor do dano, em virtude de sua omissão 

(STJ, REsp 1.186.616., Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T. DJ 31.8.2011)” 

(Curso de Direito Civil Responsabilidade Civil 4ª ed., Editora Juspodivm, p. 

768-769).

Não obstante, paira certa dúvida quanto à 

espécie dessa notificação necessária para a retirada do material, se 

bastaria um pedido administrativo, formulado pelo próprio interessado por 

meio das ferramentas disponibilizadas pelo próprio servidor, ou se seria 

exigível uma ordem judicial específica.

É certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça 

já se pronunciou no sentido de que não cabe aos provedores determinar o 

que é ou não apropriado para divulgação pública, sob pena de censura, 

com violação à liberdade de expressão e pensamento. Não se pode perder 

de vista, ademais, que a análise do conteúdo de cada publicação é dotada 

de grande subjetividade.
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Assim, compete ao Poder Judiciário, quando 

instigado, aferir se determinada manifestação deve ou não ser extirpada da 

rede mundial de computadores e, se for o caso, fixar a reparação civil 

cabível contra o real responsável pelo ato ilícito.

Outrossim, considerando-se que os fatos 

ocorreram após a entrada em vigor do Marco Civil da Internet (Lei nº 

12.965/2014), incide à hipótese o artigo 19, que assim dispõe:

“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 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." (grifo nosso). 

No caso, a retirada do conteúdo reputado 

ofensivo foi providenciada pelo provedor de conteúdo antes mesmo da 

citação, conforme comprovam as páginas constando a indisponibilidade do 

conteúdo, documentos esses não impugnados pela autora. 

 

Nesse diapasão, aplicando-se a regra segundo a 

qual o provedor de conteúdo somente será responsabilizado por eventual 

dano se se omitir de excluir conteúdo após ordem judicial específica que 

detalhe adequadamente a página a que se refere (art. 19) e, ainda que 

admitida a incidência da legislação consumerista, forçoso concluir que o 

Facebook não praticou qualquer ilícito, não podendo ser responsabilizado 

pelo dano moral que decorreu das publicações.

Ressalte-se, por oportuno, a inaplicabilidade do 
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art. 21, do Marco Civil da Internet ao caso, pois apesar de as postagens 

serem socialmente inadequadas, não contêm nudez ou cenas de sexo, 

hipótese em que a notificação pelo próprio ofendido teria o condão de 

provocar a imediata remoção do conteúdo. 

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE 
FAZER E REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS 
E  MATERIAIS. PROVEDOR DE SERVIÇOS DE 
INTERNET. REDE SOCIAL "ORKUT". 
RESPONSABILIDADE   SUBJETIVA.   
CONTROLE   EDITORIAL.  INEXISTÊNCIA. 
APRECIAÇÃO  E  NOTIFICAÇÃO  JUDICIAL. 
NECESSIDADE. ART. 19, § 1º, DA LEI  Nº  
12.965/2014  (MARCO  CIVIL  DA INTERNET). 
INDICAÇÃO DA URL. MONITORAMENTO    DA    
REDE.    CENSURA   PRÉVIA.   
IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DOS 
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO 
CABIMENTO. 
1.  Cuida-se  de ação de obrigação de fazer 
cumulada com indenização por  danos  morais  e 
materiais, decorrentes de disponibilização, em 
rede social, de material considerado ofensivo à 
honra do autor.
2.  A  responsabilidade  dos  provedores  de 
conteúdo de internet em geral depende da 
existência ou não do controle editorial do material 
disponibilizado    na   rede.   Não   havendo   
esse   controle,   a responsabilização  somente  é  
devida  se, após notificação judicial para  a  
retirada  do  material,  mantiver-se  inerte.  Se  
houver o controle,  o provedor de conteúdo torna-
se responsável pelo material publicado 
independentemente de notificação. Precedentes 
do STJ.
3.   Cabe   ao   Poder   Judiciário   ponderar   os   
elementos   da responsabilidade civil dos 
indivíduos, nos casos de manifestações de 
pensamento  na  internet, em conjunto com o 
princípio constitucional de liberdade de 
expressão (art. 220, § 2º, da Constituição 
Federal).
4.  A jurisprudência do STJ, em harmonia com o 
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art. 19, § 1º, da Lei nº  12.965/2014  (Marco  Civil  
da  Internet),  entende necessária a notificação  
judicial  ao provedor de conteúdo ou de 
hospedagem para retirada  de  material  
apontado  como  infringente, com a indicação 
clara e específica da URL - Universal Resource 
Locator.
5. Não se pode impor ao provedor de internet 
que monitore o conteúdo produzido  pelos  
usuários  da  rede, de modo a impedir, ou 
censurar previamente,  a divulgação de futuras 
manifestações ofensivas contra determinado 
indivíduo.
6.  A  Segunda  Seção  do  STJ  já  se  
pronunciou no sentido de ser incabível   a   
condenação   da   parte  sucumbente  aos  
honorários contratuais despendidos pela 
vencedora.
7. Recurso especial provido.
(REsp 1568935/RJ, Rel. Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016, grifo 
nosso).

Assim, irretocável a r. sentença. 

Os honorários advocatícios foram fixados em 

consonância com o art. 85, §2º, do CPC, não sendo caso de arbitramento 

por equidade, haja vista a inocorrência das hipóteses descritas no §8º do 

mesmo dispositivo legal. 

Ainda, considerando o disposto no §1º e 11, do 

referido art. 85, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o 

valor da condenação. 

Diante do exposto, nega-se provimento ao 
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recurso. 

JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS

Relator
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