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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 

1049440-51.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é 

apelante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e são 

apelados LUIZ EDUARDO AGUIAR DE VICQ DE CUMPTICH e GOOGLE 

BRASIL INTERNET LTDA.

ACORDAM, em 8ª 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 GRAVA BRAZIL (Presidente), SALLES ROSSI E 

SILVÉRIO DA SILVA.

São Paulo, 4 de outubro de 2017

Grava Brazil

RELATOR

ASSINATURA ELETRÔNICA
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APELAÇÃO  Nº: 1049440-51.2014.8.26.0100

APELANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 

APELADOS: LUIZ EDUARDO AGUIAR DE VICQ DE CUMPTICH E 

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

COMARCA: SÃO PAULO

JUIZ PROLATOR: MARCELLO DO AMARAL PERINO

Responsabilidade civil – Obtenção de dados de 
usuário com contas na Google e no Facebook 
– Procedência – Inconformismo do Facebook 
quanto à sucumbência – Acolhimento – Sigilo 
dos dados pessoais possui proteção 
constitucional (art. 5º, XII, da CF) – Negativa no 
fornecimento espontâneo que é legítima – 
Marco Civil da Internet, nos arts. 7º, I e VII, 10, 
§ 1°, positivou a necessidade de vir a juízo 
para obtenção dos dados pessoais – Princípio 
do interesse – Inexistência de sucumbência – 
Sentença reformada em parte – Recurso 
provido.

VOTO Nº 28535

I - Trata-se de sentença que julgou 

procedente ação de obrigação de fazer. Confira-se fls. 318/319 

e 332.

Inconformado, o réu Facebook (fls. 

337/353) requer o afastamento da sucumbência, alegando que: 

(i) "não pode ser obrigado a fornecer a quebra de sigilo de dados sem que exista ordem 

judicial que assim o determine, tendo em vista a proteção à privacidade e intimidade dos 

usuários" (fls. 345); (ii) "para obtenção dos dados de registros de acesso do 
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responsável pela conta sustentada sob a URL https://www.facebook.com/eliane.lyra.35, 

por força dos artigos 7.º, incisos I e VII, e 10, § 1.º da Lei 12.965/141 (Marco Civil da 

Internet) e 5.º, incisos X e XII, da Constituição Federal, o Apelado necessariamente 

precisava se valer de um processo judicial" (fls. 345); (iii) "tratando-se de 

procedimento necessário não se aplica o princípio da causalidade, mas sim o princípio do 

interesse" (fls. 348/349).

O preparo foi recolhido (fls. 354/355), 

sendo o recurso contrarrazoado (fls. 359/368).

É o relatório, adotado, quanto ao mais, o 

da sentença apelada.

II – Trata-se de ação na qual o autor 

objetiva o fornecimento de dados de identificação do usuário 

responsável por enviar um e-mail, à empresa em que trabalha, 

com mensagem que questionava sua reputação profissional 

(fls. 2).

Os dados foram fornecidos (fls. 

300/307), razão pela qual a demanda foi julgada procedente, 

com condenação das rés ao pagamento de honorários 

sucumbenciais (fls. 307/308).

A discussão, em sede recursal, limita-se 

à distribuição do ônus sucumbencial.

De fato, a inviolabilidade do sigilo dos 

dados pessoais possui amparo constitucional (art. 5º, XII, da 

CF/88) e, por este motivo, a negativa no fornecimento 
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espontâneo desses dados pelas rés é legítima, não incidindo 

ao caso o princípio da causalidade.

O Marco Civil da Internet ("MCI", Lei nº 

12.965/14), nos arts. 7º, I, VII1, e 10, § 1º2, inclusive, positivou a 

necessidade de vir a juízo para obter os dados, circunstância 

que reforça a situação assemelhar-se a um procedimento de 

jurisdição voluntária, incidindo, quanto aos honorários, o 

princípio do interesse.

Nesse contexto, para a análise da 

distribuição do ônus sucumbencial, é irrelevante se o pedido foi 

feito antes ou após à vigência do MCI, uma vez que a negativa 

para a divulgação espontânea dos dados é legítima (possui 

respaldo constitucional) e, tratando-se de procedimento 

análogo à jurisdição voluntária, incide ao caso o princípio do 

interesse.

Pelo exposto, não há condenação em 

honorários.

Em conclusão, é o caso de reformar em 

parte a r. sentença, para afastar a condenação em honorários 

1 Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: 
I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação; 
VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de 
internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei;
2 Art. 10.  A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta 
Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. 
§ 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de 
forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do 
usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto 
no art. 7o.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5

APELAÇÃO Nº: 1049440-51.2014.8.26.0100 - SÃO PAULO - VOTO Nº 28535E

sucumbenciais.

III - Eventuais embargos declaratórios 

serão julgados em sessão virtual, salvo se manifestada 

oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos 

termos dos artigos 1º e 2º, da Resolução n.º 549/2011, do C. 

Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o 

silêncio como concordância.

IV - Ante o exposto, dá-se provimento ao 

recurso. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator
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