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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1038054-33.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante 
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é apelado ESPACO 
GOURMET RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP.

ACORDAM,  em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram 
do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARALDO 
TELLES (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ALEXANDRE 
MARCONDES.

São Paulo, 11 de dezembro de 2017.

CARLOS ALBERTO GARBI
– RELATOR  – 
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Apelação nº 1038054-33.2015.8.26.0506.

Comarca: Ribeirão Preto (6ª Vara Cível).

Apelante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Apelado: Espaço Gourmet Ribeirão Preto ltda  EPP.

VOTO Nº 26.881

COMPETÊNCIA RECURSAL. 

O autor, através da propositura desta ação cominatória, 
pretende apenas o restabelecimento de página em rede 
social mantida pelo réu, provedor de aplicação da 
Internet. Não se examina, precisamente, violação ao 
direito de marca. Nestas condições, deve ser reconhecida a 
competência das Câmaras de Direito Privado. Recurso 
não conhecido, com determinação de redistribuição.

Recorreu o réu da sentença, proferida pela Doutora Ana Paula 

Franchito Cypriano, que determinou o restabelecimento de página mantida 

pelo autor na rede social “Facebook”.

O recurso não foi respondido.

O réu se opôs ao julgamento virtual.

É o relatório.

O autor, através da propositura desta ação cominatória, pretende o 

restabelecimento de página na rede social “Facebook”, que teria sido 

removida pelo réu, provedor de aplicação, em virtude de violação de direito 
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marcário, arguida pelo titular. 

Examina-se, portanto, a adequação da remoção promovida pelo réu. 

Não se examina, precisamente, violação ao direito de marca. Nestas 

condições, deve ser reconhecida a competência das Câmaras de Direito 

Privado, numeradas de 1 a 38, nos termos do art. 5º, § 3º, da Resolução nº 

623/2013.

Como já decidiu a Turma Especial da Primeira Subseção de Direito 

Privado:

“DÚVIDA DE COMPETÊNCIA. Matéria que não se 
discute diretamente direito marcário. Pedido que se 
restringe, em verdade, a uma obrigação de fazer voltada 
ao fornecimento, pelos sites de buscas, ora réus, dos 
dados qualificativos da pessoa que supostamente 
infringiu direito de imagem da autora. Questão que não é 
da competência da Câmara Reservada de Direito 
Empresarial. Dúvida acolhida, reconhecendo a 
competência da Nona Câmara de Direito Privado” (CC 
nº 0130706-23.2013.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 
dj 15.08.13).

Ainda: CC nº 0198167-12.2013.8.26.0000, Rel. Des. Galdino Toledo 

Junior, dj 12.12.13.

Neste sentido já decidiu esta Câmara:

“Competência recursal. Demanda de obrigação de fazer, 
voltada ao fornecimento de dados completos de usuário 
de provedor de internet, bem como bloqueio e remoção 
da respectiva URL, por alegada violação a direito 
marcário de titularidade da autora. Matéria estranha 
às atribuições das Câmaras Reservadas de Direito 
Empresarial, nos termos do art. 6º da Resolução nº 
623/2013. Demanda que não diz respeito, diretamente, 
ao direito marcário, mas que, no tocante à ré, se limita à 
busca de informações a respeito do autor dos alegados 
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atos violadores, bem como à adoção de providências, a 
pedido da interessada, para a cessação do pretenso 
ilícito. Fundamento central da demanda que reside na 
possibilidade de compelir os provedores de internet a 
fornecer os dados de usuários que violem direitos de 
outrem, bem como nos limites do controle exigível por 
parte desses provedores quanto ao conteúdo das 
inserções feitas por particulares. Litígio que não se presta 
a resolver sob qualquer aspecto o conflito marcário em 
si, nem a definir a situação da titular da marca perante o 
indigitado usurpador. Tema de competência comum, por 
critério residual, de todas as Câmaras regulares de 
Direito Privado. Precedentes da C. Turma Especial de 
Direito Privado I e desta C. 2ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial. Redistribuição determinada a uma 
das Câmaras, da 1ª à 38ª, da C. Seção de Direito Privado. 
Recurso não conhecido” (AI nº 
2170933-16.2016.8.26.0000, Rel. Des. Fabio Tabosa, dj 
12.09.16, negritei).

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino a 

redistribuição a uma das Câmaras, numeradas de 1 a 38, da Seção de Direito 

Privado deste Tribunal.

CARLOS ALBERTO GARBI
 relator 
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