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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
nº 1125792-16.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que 
são apelantes FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e 
MICROSOFT INFORMÁRICA LTDA, é apelada CLARO S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir 
a seguinte decisão: Deram provimento em parte aos recursos. 
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores 
MIGUEL BRANDI (Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.

São Paulo, 14 de agosto de 2017.

José Rubens Queiroz Gomes
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 6034
APELAÇÃO Nº 1125792-16.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 30ª VARA CÍVEL
JUIZ DE 1ª INSTÂNCIA: MÁRCIO ANTONIO BOSCARO
APELANTES: MICROSOFT INFORMÁRICA LTDA E FACEBOOK SERVIÇOS 
ONLINE DO BRASIL LTDA
APELADO: CLARO S/A
7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. 
Sentença de parcial procedência. 
Inconformismo dos requeridos. Preliminar 
de ilegitimida passiva suscitada pela 
corré Microsoft Informática Ltda, 
rechaçada. Alegação de ambos os réus de 
que não deram causa à presente demanda, 
de tal modo que não podem ser condenados 
a arcarem com os encargos sucumbenciais. 
Exclusão de perfis, quebra de sigilos e 
fornecimento de dados que somente podem 
ser estabelecidos por ordem judicial. 
Artigo 19 da Lei 12.965/2014. Após a 
decisão liminar, embora ambos os 
requeridos tenham ofertado contestação 
com preliminares de ilegitimidade passiva 
e no mérito tenham se batido pela 
improcedência da demanda, sobrevieram 
posteriores petições dos réus aduzindo 
que os pedidos formulados pela autora 
foram realizados a contento. Verbas de 
sucumbência, portanto, que devem ser 
reciprocamente distribuídas entre as 
partes. Precedentes. Recursos a que se dá 
parcial provimento.

Trata-se de recursos de apelação 

interpostos contra a respeitável sentença proferida as fls. 

298/301, complementada as fls. 549, que julgou parcialmente 

procedente para condenar os requeridos a excluírem 

permanentemente de suas redes sociais os perfis falsos 

indicados, que foram criados em nome da requerente, bem como 

a fornecerem os endereços de IPs, com data e horário das 
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conexões que esses usuários realizaram para acessar seus 

perfis, nos últimos seis meses, a contar da citação. Tendo a 

requerente decaído de pequena parte de sua pretensão, ficou a 

cargo dos réus o pagamento dos encargos sucumbenciais, fixada 

a verba honorária em R$ 2.000,00, a serem equanimamente 

divididos entre os requeridos. 

Inconformados, apelam ambos os réus 

sucumbentes.

 A ré Facebook, em suas razões recursais, 

sustenta que, em se tratando de procedimento necessário, não 

se aplica o princípio da causalidade, mas sim o do interesse. 

Acrescenta que não se opôs nem resistiu injustificadamente à 

pretensão da autora; ao contrário: removeu os perfis 

especificados e forneceu os dados requeridos. Insiste, assim, 

em que, em não havendo litígio entre as partes, não há que se 

falar em sucumbência.

Já a requerida Microsoft, por sua vez, 

argui ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda. No mérito, aduz que providenciou junto à empres 

Skype o cumprimento da liminar e que a pretensão autoral não 

poderia ter sido atingida sem que houvesse o ajuizamento da 

presente demanda.  Postula, assim, a reforma da sentença para 

afastar o pagamento dos encargos sucumbenciais.

Recursos regularmente processados e com a 

apresentação de contrarrazões as fls. 574/579.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É a síntese do necessário.
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Precipuamente, fica rechaçada a 

preliminar suscitada pela corré Microsoft Informática Ltda de 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda. 

 Aduz a supracitada empresa que não é ela 

a responsável pela empresa Skype, mas sim a Microsoft 

Corporation, empresa esta com personalidade jurídica distinta 

e sediada nos Estados Unidos da América.

Contudo, é cediço que, malgrado sejam 

pessoas jurídicas distintas, ambas as empresas integram o 

mesmo grupo econômico, que exploram atividades de “internet” 

e dessa forma se apresentam perante o público no mercado.

Destarte, afigura-se inadmissível a 

criação de pessoa jurídica de direito privado com sede no 

Brasil, controlada pela Microsoft Corporation internacional, 

apenas para defender aqui os seus direitos, mas não responder 

por suas obrigações, de modo que é de rigor a legitimidade da 

corré para figurar no polo passivo do feito.

Como bem salientou o Magistrado 

sentenciante: “... ambos são os representantes das redes 

sociais vinculadas a eles pela requerente, diante dos 

consumidores legais no Brasil, sendo, portanto, responsáveis 

pelos serviços prestados pelas suas empresas matrizes, haja 

vista a sua conexão intrínseca, comprovada pelo cumprimento 

imediato da tutela antecipada deferida pelo r. despacho de 

fls. 131/132”.

Nesse diapasão, este Egrégio Tribunal 
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também já decidiu:

“Agravo de instrumento. Decisão que 
determinou que a empresa agravante forneça os 
dados cadastrais e IP de usuário da rede. 
Alegação de inexistência de vínculo com a 
empresa Microsoft Corporation. Ilegitimidade 
passiva que deverá ser analisada pelo Juízo 
'a quo', sob pena de supressão de instância. 
Presença dos requisitos autorizadores. 
Probabilidade de prejuízos ao agravado. 
Acerto da decisão recorrida. Recurso 
improvido.” (Agravo de Instrumento n° 
0.424.395-45.2010.8.26.0000, Relator Des. 
Fábio Quadros, j. 03-02-2011) 

“Agravo de instrumento. Tutela antecipada. 
Ação de obrigação de fazer. Mensagens 
ameaçadoras enviadas via e-mail. Decisão que 
deferiu a liminar para que a Microsoft 
Informática Ltda. forneça dados cadastrais de 
usuário do IP objeto da lide. Possibilidade 
de a agravante responder pela sua sócia 
majoritária, por ser representante legal da 
Microsoft Corporation no Brasil. Inocorrência 
de violação à proteção constitucional ao 
sigilo de comunicações. Requisitos para 
concessão da medida que se encontram 
presentes. Decisão mantida. Recurso 
desprovido.” (Agravo de Instrumento n.º 
0.151.685-74.2011.8.26.0000, Relator Des. 
Maurício Ferreira Leite, 21ª Câmara de 
Direito Privado, j. 10.8.2011).”

No mérito, ambos os réus aduzem que não 

deram causa à presente demanda de tal modo que não devem ser 

condenados a arcarem com os encargos sucumbenciais e, por 

isso, analisa-se os recursos em conjunto.

E verifica-se que assiste razão em parte 

aos recorrentes.

Cuida-se de ação ajuizada por Claro S/A 

sob a alegação de que as redes sócias geridas pelas 

requeridas Skype e Facebook estariam mantendo perfis falsos 
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para comercialização ilícita de seus produtos e serviços.

Sobreveio sentença de parcial 

procedência, da qual recorrem os réus postulando o 

afastamento da obrigação ao pagamento dos encargos 

sucumbenciais.

Diz o artigo 19 da Lei 12.965/2014 que: 

“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”.

Assim, os pedidos formulados pelo apelado 

por meio da presente ação (exclusão de perfis, quebra de 

sigilos e fornecimento de dados de responsáveis pela criação 

de perfis falsos que comercializam ilicitamente seus produtos 

e serviços), não poderiam ser satisfeitos extrajudicialmente, 

mas sim por ordem judicial.

“In casu”, após a decisão liminar de fls. 

131/132, embora ambos os requeridos tenham ofertado 

contestação com preliminares de ilegitimidade passiva e no 

mérito tenham se batido pela improcedência da demanda, 

sobrevieram posteriores petições dos réus aduzindo que os 

pedidos formulados pela autora foram realizados a contento 

(fls. 134/137 e 285/291).
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Diante das considerações acima, o recurso 

comporta parcial acolhida para que os encargos sucumbenciais 

sejam divididos reciprocamente. Neste sentido, transcrevo 

parte do voto de relatoria do Desembargador Galdino Toledo:

“... não se pode perder de vista que a 

responsabilidade do apelante decorre da atividade lucrativa 

desenvolvida, que integra o gênero provedor de serviços, 

assumindo ele o risco de seu empreendimento.

Nesse sentido, o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: “Quem viabiliza tecnicamente, quem se 

beneficia economicamente e, ativamente, estimula a criação de 

comunidades e páginas de relacionamento na internet, é tão 

responsável pelo controle de eventuais abusos e pela garantia 

dos direitos da personalidade de internautas e terceiros como 

os próprios internautas que geram e disseminam informações 

ofensivas aos valores mais comezinhos da vida em comunidade, 

seja ela real, seja virtual” (2ª Turma, REsp 1117633/RO, 

Relator Ministro Herman Benjamin, j. 09.03.2010).

Ou ainda:“(...) ao oferecer um serviço 

por meio do qual se possibilita que os usuários externem 

livremente sua opinião, deve o provedor 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. (...) Portanto, 

sob a ótica da diligência média que se espera dos provedores 

de serviços de Internet, devem estes adotar as providências 

que, conforme as circunstâncias específicas de cada caso, 

estiverem ao seu alcance para a individualização dos usuários 

do site, sob pena de responsabilização subjetiva por culpa in 

omittendo. Com efeito, os provedores que, movidos pela ânsia 
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de facilitar o cadastro e aumentar exponencialmente seus 

usuários, ou por qualquer outro motivo, optarem por não 

exercer um controle mínimo daqueles que se filiam aos seu 

site, assume o risco dessa desídia, respondendo 

subsidiariamente pelos danos causados a terceiros. (...) Essa 

obrigação de manter dados mínimos indispensáveis à 

identificação de seus usuários também decorre do art. 6º, 

III, do CDC, que instituiu o dever de informação e consagra o 

princípio da transparência, aplicáveis à essência das 

relações de consumo, na medida em que a informação repassada 

ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-

se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente 

não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a 

sua execução. (...) Nesse contexto, ao oferecer um serviço de 

compartilhamento de vídeos, deve o provedor obter e manter 

dados mínimos de identificação de seus usuários, com vistas a 

assegurar a eventuais prejudicados pela utilização indevida 

ou abusiva do serviço consumidores por equiparação nos termos 

do art. 17 do CDC informações concretas sobre a autoria do 

ilícito. Cuida-se de cautela básica, decorrente da legítima 

expectativa do consumidor mesmo aquele que jamais tenha feito 

uso do serviço de que, sendo ofendido por intermédio de um 

site, o seu provedor tenha condições de individualizar o 

usuário responsável. Note-se, por oportuno, que não se está a 

propor uma burocratização desmedida da internet. O 

crescimento e popularidade da rede devem-se, em grande 

medida, justamente à sua informalidade e à possibilidade dos 

usuários a acessarem sem identificação. Essa liberdade tornou-

se um grande atrativo, inclusive nos sites de 

compartilhamento de vídeos, em que pessoas desenvolvem 

'personalidades virtuais', absolutamente distintas de suas 

próprias, assumindo uma nova identidade, por meio da qual se 

apresentam e interagem com terceiros. Criou-se um 'mundo 
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paralelo', em que tudo é intangível e no qual há enorme 

dificuldade em se distinguir a realidade da fantasia. (...) 

Também não significa que se deva exigir um processo de 

cadastramento imune a falhas. A mente criminosa é astuta e 

invariavelmente encontra meios de contornar até mesmo os mais 

modernos sistemas de segurança. O que se espera dos 

provedores é a implementação de cuidados mínimos, 

consentâneos com seu porte financeiro e seu know-how 

tecnológico a ser avaliado casuisticamente, em cada processo 

de sorte a propiciar aos seus usuários um ambiente de 

navegação saudável e razoavelmente seguro.” (Terceira Turma, 

REsp nº 1403749/GO, Ministra Nancy Andrighi, j.22/10/2013).

Em palavras diversas, não fosse a 

atividade lucrativa desenvolvida pela apelante, não 

encontraria o ofensor meio para divulgar informação 

prejudicial à vítima, daí porque, como corolário lógico, não 

precisaria ela se socorrer do Judiciário para obter sua 

exclusão, ou identificar o causador do dano. Sendo assim, 

como bem analisado pelo magistrado 'a quo', o apelante deu 

causa à propositura da lide, razão pela qual deve ser mantida 

a condenação, que já foi limitada na sentença ao rateio das 

custas e despesas processuais, em igual proporção.” (Apelação 

n. 1129333-57.2015.8.26.0100, j. 26.7.2016).

E ainda: 

“Apelação. Obrigação de Fazer. Ação cautelar 

satisfativa. Palavras injuriosas contra a 

autora partindo de diversos perfis na rede 

social "Facebook". Pedido de fornecimento 

dos registros de acessos dos usuários que 

proferiram as ofensas. Sentença de 

procedência, com condenação da ré nos ônus 
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da sucumbência. Inconformismo da ré quanto à 

sucumbência fixada. Ausência de resistência 

da ré ante a determinação judicial de que 

foi intimada a cumprir. Exibição de 

informações que só poderiam ser fornecidas 

mediante requisição judicial. Princípio da 

causalidade. Sentença reformada para 

considerar recíproca a distribuição da 

sucumbência. Recurso provido” (Apelação 

Cível nº 1018167-83.2016.8.26.0100, Rel. 

Silvério da Silva, j. 22.03.2017).

Posto isto, dá-se parcial provimento aos 

recursos para que as verbas sucumbenciais sejam 

reciprocamente distribuídas entre as partes. Tendo em conta o 

disposto no art. 85, §1º, do CPC, fixa-se os honorários 

sucumbenciais na importância de R$ 2.000,00 para o patrono de 

cada requerido.

JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES

  Relator
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