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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000609-10.2013.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante FACEBOOK 
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é apelado ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO NORTE PAULISTA.

ACORDAM, em 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso 
interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e julgaram prejudicado o recurso 
adesivo interposto por Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENIO 
ZULIANI (Presidente sem voto), HAMID BDINE E J.B. PAULA LIMA.

São Paulo, 25 de outubro de 2017

MAURO CONTI MACHADO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 34632

APEL. Nº: 0000609-10.2013.8.26.0072

COMARCA: Bebedouro

JUIZ 1ª INST.: Hermano Flávio Montanini de Castro

APTE. E APDA., RECIPROCAMENTE: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 

e Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista

Apelações  Ação indenizatória  Veiculação de perfil falso em 
rede social administrada pela requerida  Conquanto não se 
olvide que, muito embora tenha sido anteriormente notificada 
extrajudicialmente, a suspensão do indigitado perfil falso na 
rede social somente foi realizada após a determinação judicial, 
não exsurge daí fato gerador para a reparação de danos - Isto 
porque, o artigo 19, da Lei nº 12.965/2014, denominada Lei do 
Marco Civil da Internet, em direção diversa do entendimento 
jurisprudencial que vinha se formando nos Tribunais pátrios, 
estabeleceu expressamente que 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 cabíveis e 
ao seu alcance para sua exclusão ou suspensão  Pleno 
atendimento da medida de urgência determinada pelo MM. 
Juízo “a quo”  Descabimento da condenação imposta à 
reparação por abalo moral  Recurso interposto por Facebook 
Serviços Online do Brasil Ltda. a que se dá provimento e 
recurso adesivo prejudicado.

Trata-se de ação ajuizada por Associação de Educação e 

Cultura do Norte Paulista em face de Facebook Serviços Online Ltda., sob o 

fundamento de que, não obstante devidamente notificada, a rede social deixou de 

providenciar a retirada da veiculação de página falsa e ofensiva à sua imagem, pelo 

qual pugnou pela reparação de danos.

Deferida a medida de urgência pleiteada (fl. 39).

Regularmente citada, a empresa requerida apresentou 

contestação, em que alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade de parte. No mérito, 

aduziu que adotou as devidas cautelas antes de autorizar a veiculação da página e 

que, antes mesmo do prazo determinado pelo MM. Juízo “a quo”, providenciou a 
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retirada da veiculação da página indigitada. Sustentou, ainda, que afigura-se 

descabido o monitoramento prévio do conteúdo das páginas, sob pena de censura. 

Rechaçou, por fim, o pedido reparatório formulado.

Dispensada a dilação probatória, restou proferida a r. sentença 

de fl. 117/121, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para 

determinar a exclusão definitiva do falso perfil da autora e para condenar a empresa 

requerida ao pagamento, por danos morais, da quantia de R$ 10.000,00, atualizada e 

acrescida de juros legais, ambos contados da prolação da r. decisão. Condenada a 

empresa requerida, ainda, ao pagamento integral das custas e despesas processuais 

e de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, aduz a empresa requerida a 

ausência de negligência na exclusão da veiculação do perfil falso atribuído à autora, 

de sorte que falece razão á condenação imposta. Impugna, outrossim, o montante da 

verba indenizatória arbitrada, bem como montante dos honorários sucumbenciais 

fixados.

Adesivamente, pleiteia a parte autora a majoração da verba 

indenizatória.

Recebidos, processados e com resposta, subiram os autos. 

É a suma do necessário.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os autos deste recurso 

foram originariamente distribuídos ao Exmo. Desembargador Erickson Gavazza 

Marques, em 13.02.2015, sendo posteriormente redistribuídos a esta Relatoria, na 

data de 21.09.2016, em atenção à Resolução de número 737/2016.

Para o fim de permitir a correta compreensão da lide, os 

recursos interpostos serão analisados conjuntamente.

Consoante se verifica dos autos, a presente insurgência tem 
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supedâneo na veiculação de perfil falso na rede social requerida, utilizada por terceiro 

para publicar mensagens ofensivas à autora, pelo qual foi requerida sua exclusão, 

bem como a responsabilização da requerida pela sua omissão em não suspendê-la 

ou excluí-la, após adequadamente solicitado a fazê-lo.

Conquanto não se olvide que, muito embora tenha sido 

anteriormente notificada extrajudicialmente (fl. 17/18), a suspensão do indigitado 

perfil falso na rede social somente foi realizada após a determinação judicial (fl. 39 e 

45/47), respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, não pertine a condenação 

imposta à empresa requerida.

Isto porque, o artigo 19, da Lei nº 12.965/2014, denominada 

Lei do Marco Civil da Internet, em direção diversa do entendimento jurisprudencial 

que vinha se formando nos Tribunais pátrios, estabeleceu expressamente que 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 cabíveis e ao seu alcance para sua exclusão 

ou suspensão:

“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.”

Firmou-se, destarte, o posicionamento de que o provedor não 

tem a obrigação de fiscalizar previamente o conteúdo das notícias veiculadas por 

seus usuários.

Neste diapasão, observado que a empresa requerida atendeu 

plenamente ao comando exarado pela medida de urgência proferida, falece, na 

espécie, razão à condenação imposta de reparação de danos.
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Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS - Parcial procedência - Insurgência da 
autora - Criação de páginas falsas em rede social, por terceiro, 
com conteúdo difamatório contra a autora - Provedor de 
aplicações de internet que só pode ser responsabilizado 
civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por 
terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as 
providências cabíveis e ao seu alcance para exclusão ou 
suspensão da divulgação - Inteligência do art. 19, da Lei nº 
12.965/2014 - Requerido que, intimado a suspender a 
publicação do conteúdo difamatório, informou o cancelamento 
da conta do usuário responsável pela criação da página falsa e 
forneceu todos os dados disponíveis para sua identificação - 
Inexistência de responsabilidade ou dever de indenizar que se 
possa atribuir ao réu - Decisão mantida - RECURSO 
DESPROVIDO”.
(TJSP, Apelação nº 1004264-58.2015.8.26.0506, 7ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Des. Miguel Brandi, DJ 12.07.2017).

Ante o exposto:

a) dá-se provimento ao apelo interposto por Facebook 

Serviços Online Ltda. para afastar a condenação imposta o pagamento da quantia de 

R$ 10.000,00;

b) prejudicada a análise do recurso adesivo interposto.

Repartidos, entre as partes, os ônus sucumbenciais, nos 

termos do disposto no artigo 86, “caput”, do Novo Código de Processo Civil.

MAURO CONTI MACHADO

               RELATOR 

      Assinatura Eletrônica


