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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1124760-39.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é apelado POSTO DE 

SERVIÇOS BOLLA BRANCA.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 

recurso, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores J.L. 

MÔNACO DA SILVA (Presidente sem voto), FERNANDA GOMES CAMACHO 

E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.

São Paulo, 27 de setembro de 2017.

FÁBIO PODESTÁ

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1124760-39.2016.8.26.0100

APELANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 

APELADO: POSTO DE SERVIÇOS BOLLA BRANCA

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 16891

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de procedência – 
APELO DO RÉU – Inadmissibilidade – Responsabilidade 
pelos ônus do processo que é do provedor de conteúdo, à luz 
do art. 22, do Marco Civil da Internet – Réu que, ademais, 
inequivocamente, sucumbiu. Sentença mantida – RECURSO 
DESPROVIDO.

POSTO DE SERVIÇOS BOLLA BRANCA ajuizou 

“ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela de urgência” em face de 

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., a afirmar que foi 

alvo de postagem difamatória no sentido de que teria adulterado bomba de 

combustível (fls. 02), pretendendo a obtenção das informações atinentes à 

usuária responsável pela postagem (fls. 15) e a remoção do conteúdo (fls. 

16). 

A r. sentença a fls. 97/102, cujo relatório é adotado, 

julgou procedente o pedido, condenando o réu na exclusão do perfil e todo 

o conteúdo dele decorrente, além da concessão de todas as informações a ele 

relativas, bem como nos ônus sucumbenciais, com verba honorária fixada 

em R$. 1.000,00. 

Opostos embargos declaratórios (fls. 105/107 e 109/114), 
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foram rejeitados a fls. 108 e 116.

Irresignado, apela o réu, a sustentar: a) impossibilidade 

de atribuição de ônus sucumbenciais a ele, em vista da necessidade de 

ordem judicial para quebra de sigilo de dados (fls. 124); b) não opôs 

resistência à pretensão (fls. 129); c) conclui que a sentença deve ser 

reformada no tocante aos ônus sucumbenciais (fls. 131) para afastá-los ou, 

subsidiariamente, distribui-los de forma recíproca ou, ainda, para que sejam 

arbitrados em patamar razoável (fls. 132).

O recurso é tempestivo, preparado (fls. 133) e foi contra-

arrazoado (fls. 137/144).

É o relatório.

O recurso não comporta acolhimento.

É assente o entendimento de que o provedor de 

conteúdo, “ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os usuários 

externem livremente sua opinião, deve o provedor de conteúdo ter o cuidado de 

propiciar meios para que se possa identificar cada um desses usuários, coibindo o 

anonimato e atribuindo a cada manifestação uma autoria certa e determinada”. 

(Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.816.616  MG, 3ª Turma do 

STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.08.2011).

Nesse sentido, conforme já decidiu o Superior Tribunal 

de Justiça, “o provedor de conteúdo é obrigado a viabilizar a identificação de 

usuários, coibindo o anonimato; o registro do número de protocolo (IP) dos 
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computadores utilizados para cadastramento de contas na internet constitui meio de 

rastreamento de usuários, que ao provedor compete, necessariamente, providenciar”. 

(Recurso Especial n. 1.306.066 - MT, Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 17.04.2012). 

Logo, por auferir os cômodos, deve o réu suportar os 

incômodos de providenciar eventual exclusão de conteúdo e fornecer dados 

cadastrais, para o fim de evitar o anonimato, que é vedado pela Constituição 

Federal1, e pode obstar a responsabilização de pessoas que eventualmente 

lesem direitos de outras, como se alega no caso.

O art. 22 da lei do Marco Civil da Internet estabelece:

“Art. 22. 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.”

Assim, o argumento de que a autora só poderia obter os 

dados e a remoção de conteúdo, mediante ajuizamento da presente lide, 

apenas reforça a responsabilidade do apelante pelos ônus sucumbenciais, 

pois incumbe a ele fornecer tais dados.

À luz do próprio mérito da sentença, contra o qual não 

se insurge o réu, seja pelo princípio da sucumbência ou da causalidade, é ele 

que, definitivamente, deve arcar com os ônus da tramitação judicial, não 

1 Art. 5º, inciso IV: É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
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havendo falar-se em sucumbência recíproca.

No tocante ao pedido de minoração da verba honorária, 

razão também não assiste ao apelante, porquanto fixada em valor 

proporcional e equitativo para a hipótese dos autos.

Não comporta, pois, nenhum reparo a r. sentença.

Sai o apelante condenado em honorários sucumbenciais 

recursais, por força do que estatui o art. 85, § 11, do CPC/2015, pelo que se 

majora a verba honorária para o importe de R$. 1.500,00.

Anota-se, a propósito, que não é necessário que o 

julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais 

invocados pelos apelantes para que tenham acesso aos Tribunais 

Superiores, pois “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo 

tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por 

violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado”2.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

FABIO HENRIQUE PODESTÁ

Relator

2 EDCL nº 0001698-06.2006.8.26.0075, 7ª Câm. Direito Privado, rel. Des. Coimbra Schimidt, j. 31.05.2010.
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