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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1027978-67.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante 
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é apelado EDSON BATISTA 
DA SILVA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 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 Desembargadores A.C.MATHIAS 
COLTRO (Presidente sem voto), MOREIRA VIEGAS E FÁBIO PODESTÁ.

São Paulo, 14 de março de 2017.

James Siano
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 27509

APELAÇÃO Nº: 1027978-67.2015.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
MM. Juiz(a) de 1º grau: Carlo Mazza Britto Melfi
APTE.: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
APDO.: Edson Batista da Silva

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de obtenção de 
exclusão de perfil falso e fornecimento de dados cadastrais e 
endereços do usuário responsável pela criação de perfil no 
facebook com a uitlização do nome e imagem do autor. Sentença 
de procedência, para confirmar a tutela antecipada que havia 
determinado a exclusão do perfil, e determinar à ré o fornecimento 
dos dados utilizados pelo usuário responsável pela criação do 
perfil.
Apela a ré sustentando houve atendimento imediato à 
determinação de retirada do perfil falso inserido em sua 
plataforma virtual; não logrou êxito na localização dos dados do 
usuário; não havia à época dos fatos lei que compelisse à ré ao 
armazenamento de dados pelos provedores de aplicação de 
internet; irretroatividade da lei do Marco Civil da Internet; mesmo 
a novel legislação estabelece o armazenamento dos registros por 
apenas seis meses, o perfil foi excluído em 2016, sendo a sentença 
publicado oito meses depois da exclusão.
Descabimento.
A obrigação de armazenamento dos dados era conhecida pela ré 
desde à determinação de exclusão do perfil falso, em sede de tutela 
antecipada. A plataforma cuida precisamente do armazenamento e 
gerenciamento dos dados fornecidos por seus usuários, não 
verificada a impossibilidade no cumprimento da determinação, 
mesmo após a exclusão do perfil. Obrigação mantida.
Recurso improvido.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de f. 

146/149 que julgou procedente a ação de obrigação de fazer proposta por Edson 

Batista da Silva em face de Facebook  Serviços Online do Brasil Ltda., para 

determinar ao réu a apresentação dos dados do perfil descrito na inicial, no prazo 

de 20 dias, sob pena de imposição de astreintes e eventual conversão da 

determinação em perdas e danos.

Apela a ré (f.127/148) sustentando: (i) houve atendimento 

imediato à determinação de retirada do perfil falso inserido em sua plataforma 

virtual; (ii) não logrou êxito na localização dos dados do usuário; (iii) não havia à 

época dos fatos lei que compelisse à ré ao armazenamento de dados pelos 

provedores de aplicação de internet; (iv) irretroatividade da lei do Marco Civil da 

Internet; (v) mesmo a novel legislação estabelece o armazenamento dos registros 
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por apenas seis meses, o perfil foi excluído em 2016, sendo a sentença publicado 

oito meses depois da exclusão.

Recurso respondido (f.215/221).

É o relatório.

Improcedem as razões recursais.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual o autor 

visava à exclusão de perfil falso que utlizava seu nome e imagem em rede social, 

e o fornecimento dos dados cadastrais e endereço de IP do criador do perfil.

O perfil indicado na inicial foi excluído por força da 

determinação judicial exarada em sede de tutela antecipada (f.36/37), 

remanescendo a obrigação à ré de fornecimento dos dados cadastrais do usuário 

responsável pela criação do perfil falso.

A apelante insiste em alegar a impossibilidade no 

cumprimento da determinação, em razão da falta de armazenamento dos dados 

solicitados, sobretudo após a exclusão do perfil. Afirma, ademais, ter escoado o 

prazo de seis meses previsto na legislação para retenção dos dados, entre a 

exclusão do perfil e a sentença condenatória.

A ré é obrigada ao fornecimento dos dados de seus usuários 

nos limites em que exigidos para a utilização de seus serviços, disponibilizados 

pela internet. 

A plataforma em questão cuida especificamente do 

armazenamento de dados dos subscritores de seus serviços, sendo a 

manutenção de tais elementos inerentes à utilização da ferramenta da ré. Ainda 

que excluída posteriormente a interface do usuário, seus dados são armazenados 

até mesmo para reativação dos serviços, sendo de rigor o fornecimento das 

informações de seus usuários, uma vez especificadas as URL's utilizadas.

Em que pesem as alegações, inexiste demonstração quanto 
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à impossibilidade no cumprimento da obrigação. Não prospera a tese de ter 

escoado o prazo a que era legalmente obrigada ao fornecimento dos dados 

solicitados, pois à época da tutela antecipada já era de seu conhecimento a 

existência de controvérsia e litigiosidade sobre a questão, razão pela qual lhe 

cabia desde então zelar pelo armazenamento das informações cadastrais do 

perfil excluído.

Por fim, cabe salientar que o juízo de origem cuidou de 

ponderar que verficada a absoluta impossibilidade do cumprimento da 

determinação, a obrigação será passível de conversão de perdas e danos, a ser 

apurada em sede de liquidação de sentença. A obrigação de fornecer os dados 

determinados, entretanto, compete a ré, não podendo ser afastada.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

JAMES SIANO
Relator


