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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0182241-21.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é 
apelante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é apelado FLAVIO 
DANNA.

ACORDAM, em 2ª 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 Exmos. 
Desembargadores ALVARO PASSOS (Presidente sem voto), NEVES 
AMORIM E JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.

São Paulo, 19 de julho de 2016. 

José Carlos Ferreira Alves
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível n° 0182241-21.2009.8.26.0100

Apelante: Google Brasil Internet Ltda.

Apelado: Flavio Danna

Comarca: São Paulo  Foro Central Cível 

MM. Juíza de 1ª Instância: Mônica Di Stasi Gantus Encinas

VOTO nº 25922

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL  Obrigação de fazer  

Retirada de perfis, mensagens e comunidades do 

Orkut, além do fornecimento de dados cadastrais 

de seus criadores, em razão da difamação 

eletrônica do autor, decorrente da divulgação de 

imagens íntimas  Alegação de impossibilidade do 

cumprimento integral da r. sentença, sobretudo 

quanto aos dados cadastrais  Não incidência de 

multa, posto que cumpridas as exigências 

obrigacionais no que era viável  Fato 

superveniente  Extinção da rede social Orkut  

Recurso parcialmente provido. 

RELATÓRIO.

1. Trata-se de recurso de apelação de fls. 865/875, contra 

a r. sentença de fls. 849/852, cujo relatório se adota, que  

julgou procedente a ação de obrigação de fazer com 
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pedido de antecipação de tutela movida pelo ora apelado 

em face da apelante, tendo em vista a divulgação de 

imagens e comentários depreciativos à imagem do autor. 

Ante a sucumbência, condenou a ré no pagamento das 

custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios fixados em 20% do valor da causa. 

2. Irresignada, insurge-se a requerida, alegando, em sede 

de preliminar, a incidência do Marco Civil da Internet  Lei nº 

12.965/2014  por ser Lei Federal. Salienta não estar obrigada a 

registrar dados adicionais além de data, horário e IP, devendo 

a r. decisão ser revogada no tocante ao “fornecimento dos 

dados completos de cadastro (Nome, RG, CPF, endereço, 

telefone e outros dados registrados) dos usuários do Orkut que 

criaram ou acessaram os perfis, as mensagens e comunidades 

mencionadas nessas URL's”, fl. 851, bem como “a 

apresentação de todas as informações de servidor, tais como 

os logs de conexões, log de solicitações da web, endereço do 

Protocolo da Internet, tipo de browser, idioma do browser, 

data e hora das solicitações/criação dos perfis, comunidades 

e mensagens, provedores de acesso utilizados e sua 

localização física, data e hora dos últimos acessos dos 

criadores dos perfis de tais links/urls”. (fls. 851/852).
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3. Destaca que os dados existentes no servidor da Google 

foram integralmente fornecidos quando da antecipação de 

tutela. Afirma ser descabida a incidência de multa diária, eis 

que seu objetivo não poderia ser integralmente alcançado, 

até porque as informações de cunho pessoal não são pedidas 

quando do cadastramento on-line no Orkut.

4. Opostos embargos declaratórios, foram acolhidos “para 

esclarecer que os dados requeridos no processo com relação 

às comunidades do Orkut já foram devidamente fornecidos 

pela ré”. (fl. 904).

5. O recurso foi recebido no duplo efeito às fls. 904. 

6. O apelado, devidamente intimado, não apresentou 

contrarrazões. 

FUNDAMENTOS.

7. O recurso merece parcial provimento.

8. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, objetivando a 

retirada de perfis, mensagens e comunidades do Orkut, além 

do fornecimento de dados cadastrais de seus criadores, em 
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razão da difamação eletrônica do autor, decorrente da 

divulgação de imagens íntimas. 

9. Deferida a concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela pretendida (fls. 398/400 e fls. 414/418), a ré forneceu os 

dados solicitados. Como bem apontado pela MM. Juíza de 1ª 

Instância, no acolhimento dos embargos de declaração, fl. 

904: “Assim, conforme se verifica a fls. 414/418, a ré especificou 

que os IPs apontados referem-se aos criadores dos perfis, além 

de constar nos relatórios acostados a fls. 419/435 os outros IPs 

por meio dos quais foram acessados tais perfis por meio do 

usuário e senha”.

10. Em sede recursal, pretende a apelante ver declarada 

cumprida a obrigação, posto que os dados por ela fornecidos 

demonstram ser suficientes para a localização dos ofensores 

do apelado. Ademais, visa afastar as demais obrigações, 

como fornecimento do cadastro completo dos ofensores e 

apresentação das informações de servidor restantes, eis que 

tais informações não são exigidas no ato do cadastramento 

junto ao Orkut, ou são desnecessárias.

11. Neste ponto, existe fundamento no apelo recursal, eis 

que de fato, devido à gratuidade do serviço oferecido pelo 
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Orkut, aceitável que a apelante não disponha de dados 

cadastrais como RG, CPF e endereço do usuário, tornando 

impossível o cumprimento desta suposta pendência.

12. Outrossim, saliento que  a rede social Orkut, criada em 

2004, foi extinta oficialmente no segundo semestre de 2014, 

fato este que por si reforça a impossibilidade de  novas 

agressões à intimidade do autor, independentemente da 

retirada, no passado, dos IPs dos ofensores pela apelante.

13. Quanto à questão da multa, entendo não ser cabível 

sua incidência, devido ao cumprimento da tutela 

antecipada, e, consequentemente, da obrigação de fazer da 

apelante.   

14. Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO ao apelo para julgar parcialmente procedente 

o pedido autoral, excluídas da condenação os itens 

desnecessários à identificação pretendida (e 

comprovadamente não passíveis de fornecimento), 

observando-se que já houve cumprimento da obrigação de 

fazer no caso concreto, tal qual ponderado, inclusive, pelo 

próprio Juízo a quo, motivo pelo qual fica afastada a 

incidência de multa, tudo nos termos da fundamentação 
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supra.

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES

RELATOR
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