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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2136480-58.2017.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante FACEBOOK 
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é agravado RODRIGO FERREIRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª 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 Desembargadores DONEGÁ MORANDINI 
(Presidente), BERETTA DA SILVEIRA E EGIDIO GIACOIA.

São Paulo, 26 de setembro de 2017.

Donegá Morandini
Relator

Assinatura Eletrônica
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3ª Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento nº 2136480-58.2017.8.26.0000

Comarca: Marília

Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 

Agravado: Rodrigo Ferreira

Voto n. 39.000

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. INTERNET. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Julgamento ultra petita. Não configuração. Determinação de 
fornecimento dos dados de usuários. Provimento de tutela 
provisória que tem aderência ao objeto do pedido. Adequação da 
decisão ao princípio da congruência. Respeito ao imperativo legal 
do artigo 492 do Código de Processo Civil. 
II. Tutela de urgência. Concessão para obrigar a ré a retirar 
qualquer conteúdo ofensivo ao autor, veiculado na página de rede 
social. Irresignação da ré. Acolhimento imperativo.
III. Provedores de serviços de internet aos quais não se impõe a 
obrigação de monitoração prévia do conteúdo editado pelos 
usuários. Responsabilidade estrita ao caso de omissão, quando 
devidamente indicado o conteúdo indevido, inclusive com 
apontamento da URL específica. Inteligência do artigo 19, §1º do 
Marco Civil da Internet. Precedentes desta Colenda Câmara e do 
Superior Tribunal de Justiça
DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão 

reproduzida às fls. 53/54, da lavra do MM. Juiz de Direito Valdeci Mendes 

de Oliveira, que, em sede de ação de obrigação de fazer, dentre outros 

provimentos, deferiu o pedido de tutela de urgência declinado pelo agravado, 

“para determinar à Empresa-ré que retire, remova e se abstenha de utilizar 
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de toda mensagem, fotografia e material no Facebook que sejam ofensivos e 

desmoralizantes do Requerente e constantes do endereço eletrônico 

mencionado nas fls. 4 e 5 da petição inicial e conhecido como 

https://www.facebook.com/groups/DENUNCIE.AQUI.CHARLATANISMO/pe

rmalink/188213420866 5544/, bem como apresente nos autos as informações 

de identificação dos usuários "Tato Quinquinato" e "Ziarur Hiailli", este 

último administrador do grupo, tudo no prazo de 24 h 00 a contar da 

intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$-10.000,00 por 

cada mensagem, ou fotografia, ou matéria mantida ou inserida no Facebook 

e ofensiva ao Autor e tudo relacionado com os fatos descritos na petição 

inicial”.

Pretende a agravante, pelas razões expostas às fls. 01/35, a 

anulação da r. decisão, a fim de que o i. Juízo de origem receba os embargos 

opostos na origem, ceifando a parcela extra petita do provimento. 

Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a impossibilidade de 

monitoramento da plataforma Facebook, pelos termos do marco civil da 

internet, revelando-se necessária a indicação das URLs específicas de 

eventuais conteúdos para suspensão do acesso público.

O agravo foi processado, com parcial concessão de efeito 

suspensivo (fls. 183/185), sem resposta ou oposição das partes ao 

julgamento virtual do recurso (fl. 187).

É O RELATÓRIO. 

2. O agravo comporta parcial provimento, respeitado o 

entendimento do Douto Magistrado.

De saída, a r. decisão recorrida  ao determinar o fornecimento 

de informações pessoais dos usuários  não apresenta vício decorrente de 

pronunciamento jurisdicional extra petita.

https://www.facebook.com/groups/DENUNCIE.AQUI.CHARLATANISMO/permalink/188213420866
https://www.facebook.com/groups/DENUNCIE.AQUI.CHARLATANISMO/permalink/188213420866
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Isso porque, conforme ressaltado liminarmente, há pedido 

expresso deste provimento na petição inicial, inclusive a título de tutela 

provisória: “o fornecimento de informações relativas aos usuários 'Tato 

Quinquinato'e 'Ziarur Hiaili', este último, administrador do grupo 

mencionado, sem que sejam notificados, vez que os dados cadastrais e 

registros eletrônicos estão atrelados à criação e/ou inserção do conteúdo 

questionado” (fl. 40). 

Com efeito, o i. Juízo a quo atua em respeito ao princípio 

dispositivo, na forma do artigo 492 do Código de Processo Civil, nada 

havendo a prover neste particular.

De outra parte, no que toca à ordem de remoção de conteúdo, há 

de se ter cautela.

Reitera-se, neste sede, que não resultou claro se a r. decisão 

liminar determina a remoção de todo e qualquer conteúdo ofensivo ao 

agravado relativo, inserto no apontado grupo da rede social que administra  

como parece evidente pela cláusula final do provimento  ou se a ordem de 

suspensão é relativa a apenas uma página web. Tal questão, saliente-se, 

tampouco foi esclarecida no julgamento dos embargos de declaração opostos 

pela agravante (fls. 171/172).

Deve-se ratificar, assim, em respeito à legalidade, que, inobstante 

se reconheça a possibilidade de controle judicial sobre as postagens realizadas 

pelos usuários das redes sociais, não pode subsistir a parte ou interpretação da 

r. decisão que impõe ao recorrente o dever de retirar todo e qualquer 

conteúdo ofensivo que diga respeito aos fatos narrados na causa de pedir.

Consoante o artigo 19, §1º, do Marco Civil da Internet, “a 

ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, 

identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, 
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que permita a localização inequívoca do material”, de modo que deve 

haver identificação específica do conteúdo violador da esfera jurídica do 

ofendido para que se fundamente o pedido de exclusão, não cabendo impor 

ao provedor do conteúdo um dever genérico de censura prévia sobre as 

postagens veiculadas por meio da rede social.

Nesse sentido, inclusive antes da edição da Lei n. 12.965/14, 

compreendia o C. Superior Tribunal de Justiça que “a fiscalização prévia, 

pelo provedor de conteúdo, do teor das informações postadas na web por 

cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que 

não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o sete que 

não exima e filtra os dados e imagens nele inseridos” (STJ, REsp 

1.308.830/RS, Rel. Nancy Andrighi, j. 19.06.2012).

A propósito, já decidiu esta Colenda Câmara: “APELAÇÃO  

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais  Parcial 

Procedência  Provedores de serviços de internet que não têm obrigação 

de monitorar previamente o conteúdo dos dados inseridos por seus 

usuários  Responsabilidade que decorre de eventual omissão na 

remoção do conteúdo ofensivo, quando devidamente indicada a URL da 

página e após determinação judicial, nos termos do §1º, do artigo 19, do 

Marco Civil da Internet  Obrigação limitada às postagens indicadas 

pela autora com respectiva URL  Empresas rés que cumpriram 

integralmente as decisões judiciais, promovendo a exclusão do conteúdo e 

o fornecimento dos dados necessários à identificação dos usuários  

Danos morais  Inocorrência  Decisão Mantida. Recurso Improvido” 

(Apelação Cível nº 0005970-06.2013.8.26.0008, Rel. Egídio Giacoia, j. 

11.01.2016). E também, desta Colenda Corte: “Agravo de Instrumento em 

cautelar de exibição de documentos - Decisão que rejeitou os embargos 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2136480-58.2017.8.26.0000 -Voto nº 39000 6

de declaração, mantendo a antecipação de tutela deferida - Agravante 

que não se opôs à determinação, no entanto, deve a agravada informar a 

URL, para possibilitar o fornecimento dos dados do usuário responsável 

pela página denominada “Pé Vermelho Notícias”  Indicação imprecisa, 

diante da reprodução de página que se limita a informar o endereço 

eletrônico do agravante - Imprescindível o fornecimento da URL - 

Precedentes do C. STJ  Decisão reformada - Recurso provido” (Agravo 

de Instrumento nº 2078723-77.2015.8.26.0000, Rel. J. B. Paula de Lima, j. 

25. 08.2015).

Por conseguinte, verificadas eventuais postagens abusivas ou 

ilícitas por meio da rede social administrada pela agravante, tocará ao 

ofendido informá-las ao juízo  com indicação da respectiva URL, nos termos 

da lei  ao qual caberá analisar a viabilidade de eventual remoção, notificando 

à empresa hospedeira, e ensejando, somente a partir de então, sua 

responsabilidade. 

Do contrário, haveria inadmissível autorização para que a 

recorrente realizasse censura prévia de conteúdo, impondo ônus não previsto 

na lei e permitindo limitação indevida à liberdade de expressão 

constitucionalmente resguardada.

3. Diante de todo o exposto, provê-se em parte o agravo a fim de 

que a tutela de urgência, voltada à remoção de conteúdo da web pelo 

agravante, se aperfeiçoe somente no que toca à URL indicada na r. decisão 

recorrida, sem prejuízo que haja novas determinações veiculadas a outras 

URLs específicas.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO.

Donegá Morandini
           Relator
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