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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 

1126054-97.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é 

apelante TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA e são 

apelados HICKMANN SERVIÇOS LTDA e GO PARTICIPAÇÕES LTDA.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento 

ao recurso. Sustentou oralmente a Dra. Laurady Thereza Figueiredo.V. 

U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente), SALLES ROSSI E 

PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.

São Paulo, 13 de dezembro de 2017

Grava Brazil

RELATOR

ASSINATURA ELETRÔNICA
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APELAÇÃO  Nº: 1126054-97.2014.8.26.0100

APELANTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA 

APELADOS: HICKMANN SERVIÇOS LTDA E GO PARTICIPAÇÕES 

LTDA 

INTERESSADA: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

COMARCA: SÃO PAULO

JUIZ PROLATOR: ROGÉRIO MARRONE DE CASTRO SAMPAIO

Responsabilidade civil – Publicações ilícitas 
feitas em redes sociais - Obrigação de fazer, 
não fazer e indenização –  Extinção sem 
julgamento do mérito em relação aos réus Keila 
e Facebook, e procedência em parte em 
relação ao réu Twitter – Inconformismo do 
Twitter – Não acolhimento – Inteligência do art. 
19, caput, do Marco Civil da Internet - 
Obrigação de excluir conteúdo não depende do 
conhecimento da autoria das postagens 
ofensivas – Obrigação que deriva do fato de 
que o réu, na qualidade de provedor de 
aplicação, é o meio pelo qual a publicação é 
feita e disponibilizada ao público – Sentença 
mantida – Recurso desprovido.

VOTO Nº 29127

I - Trata-se de sentença que, em ação 

de obrigação de fazer (retirada de conteúdo), não fazer (não 

publicar novos conteúdos ofensivos) e indenizatória (por dano 

moral), julgou o processo extinto em relação aos réus Facebook 

e Keila (art. 485, VIII, do CPC/15), e procedente em relação ao 

réu Twitter, condenando-o a excluir os conteúdos infringentes 
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publicados pela ré Keila. Confira-se fls. 739/745.

Inconformado, o réu Twitter (fls. 747/758) 

requer a  improcedência. Em síntese, alega que, pelo fato de 

não existirem dúvidas acerca da autoria das postagens 

ofensivas, a obrigação de excluí-las deve ser atribuída somente 

a quem as escreveu, e não ao provedor de aplicações de 

Internet (vide fls. 757).

O preparo foi recolhido (fls. 759/761), 

sendo o recurso contrarrazoado (fls. 772/782).

Presentes os pressupostos de 

admissibilidade, o recurso foi recebido (fls. 785).

É o relatório, adotado, quanto ao mais, o 

da sentença apelada.

II – Trata-se de ação objetivando: (i) 

retirada de conteúdo publicado nas redes sociais Twitter e 

Facebook; (ii) a abstenção da publicação de "qualquer afirmação que 

ofenda a honra e reputação das autoras, nas suas redes sociais ou em comentários em 

redes de terceiros"; (iii) indenização moral.

A autora e a ré Keila celebraram acordo 

na Justiça do Trabalho, manifestando desinteresse no 

prosseguimento desta ação (vide fls. 725, 730/733), o que foi 

seguido pelo Facebook (fls. 734/735). O corréu Twitter, porém, 

não concordou com a desistência (fls. 727/729).
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O i. Juízo da origem julgou extinto o 

processo, sem resolução do mérito, em relação aos réus 

Facebook e Keila (art. 485, VIII, do CPC/15).

Contudo, julgou a ação procedente em 

parte em relação ao Twitter, condenando-a ao cumprimento de 

obrigação de fazer (remoção de todo o conteúdo prejudicial 

publicado), sob o fundamento, em síntese, de que "nem se 

argumente com a desnecessidade ou desinteresse desta providência, uma vez conhecida 

a autoria das postagens. Como já dito, a efetividade da tutela jurisdicional passa pela 

rapidez na retirada dos conteúdos difamatórios das plataformas oferecidas pelos 

provedores de hospedagem, uma vez submetida a questão ao crivo do Poder Judiciário. 

Inclusive, esta sujeição se insere no risco da atividade destas empresas que atuam no 

mundo virtual" (fls. 743).

O inconformismo não prospera.

O art. 191, caput, do Marco Civil da 

Internet (Lei nº 12.965/14), determina, em linhas gerais, que o 

provedor de aplicação de internet só poderá ser 

responsabilizado pelos danos causados por conteúdo gerado 

por terceiros caso descumpra ordem judicial para torná-lo 

indisponível.

No contexto, o legislador, ao utilizar a 

expressão "conteúdo gerado por terceiros", não fez distinção 

quanto à autoria dele ser ou não conhecida para que fosse 

possível determinar ao provedor a sua indisponibilidade, a qual, 
1 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.
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no caso, se dá pela exclusão.

Daí, conclui-se que a obrigação de 

exclusão pelo Twitter deriva do fato de que ele, na qualidade de 

provedor de aplicação, é o meio pelo qual a publicação é feita e 

disponibilizada ao público, independentemente da autoria dela 

ser conhecida.

Pelas razões expostas, é o caso de 

manter a r. sentença.

III - Eventuais embargos declaratórios 

serão julgados em sessão virtual, salvo se manifestada 

oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos 

termos dos artigos 1º e 2º, da Resolução n.º 549/2011, do C. 

Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o 

silêncio como concordância.

IV - Ante o exposto, nega-se provimento 

ao recurso. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator
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