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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1023805-68.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é apelado FRANÇOIS 
LOPES ALVES.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao 
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto 
do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI 
CASCALDI (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E ELÓI ESTEVÃO 
TROLY.

São Paulo, 30 de janeiro de 2018.

ENÉAS COSTA GARCIA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1023805-68.2014.8.26.0100

Apelante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda 
Apelado: FRANÇOIS LOPES ALVES
Comarca: São Paulo
Juiz: Douglas Iecco Ravacci
 
Voto nº 1.296

Apelação - Ação cominatória com deferimento de tutela 
antecipada para suspensão de perfil constante de rede 
social - Não cumprimento adequado da liminar - 
Decisão que indicava o endereço eletrônico, afastando 
dúvida sobre seu objeto - Multa devida no período 
estipulado na sentença - Contagem do prazo fora da 
regra geral, como permitia a parte inicial do art. 184 do 
CPC/73 - Disposição expressa na decisão concessiva da 
liminar - Multa reduzida quanto ao valor considerando 
a posterior e imediata retirada do perfil por conta de 
outro processo e o comportamento do réu, que cumpriu 
os demais termos da liminar, inexistindo prejuízo 
significativo para o autor, que conseguiu o objetivo 
almejado com o processo. Recurso parcialmente 
provido. 

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com 

pedido de antecipação de tutela, alegando a parte autora ser alvo de sérias 

difamações por meio de textos e fotografias pessoais do autor, postados pelo usuário 

Pedro Manga, sem autorização, na rede social Facebook, administrada pela 

requerida. Requereu ordem judicial para que o requerido apresentasse as 

informações, dados eletrônicos de log´s de acesso e IPs atrelados à conta de usuário 

Pedro Manga, bem como remoção do perfil deste usuário.

 Adotado o relatório da r. sentença (fls. 145/148), 

acrescento que a ação foi julgada procedente, tornando definitiva a liminar e 

declarada cumprida a obrigação, com reconhecimento de incidência de dois dias-

multa em razão do atraso no cumprimento da liminar. 

Recorre o réu (fls. 152/172) insurgindo-se contra a 

condenação ao pagamento de multa, alegando que: a) não houve descumprimento da 

tutela antecipada, sendo inicialmente intimado para retirar determinar publicação da 
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conta indicada, o que ocorreu imediatamente em 21/03; b) foi apresentado pedido de 

reconsideração informando a retirada da única publicação mencionada e solicitando 

indicação de novos dados caso houvesse necessidade de ampliar a retirada de 

publicações, o que foi acolhido pelo MM. Juiz, que determinou manifestação do 

autor a respeito; c) a conta foi excluída em 25/03 em razão de outra ação, com 

deferimento de liminar para retirada total da conta; d) deve ser afastada a multa 

cominatória, não havendo descumprimento da determinação judicial; e) incorreta a 

contagem do prazo, que deveria ter início no primeiro dia útil após a intimação, de 

modo que haveria descumprimento, quando muito, por um dia; e) excessivo o valor 

da multa, comportando redução. 

Recurso bem processado e respondido (fls. 204/207).

É o relatório. 

Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, o 

inconformismo da parte procede em parte, devendo ser acolhido o recurso.

Sem razão a alegação do apelante de que não teria 

ocorrido descumprimento da ordem judicial. 

A liminar foi clara determinando que deveria ser 

suspenso o perfil da rede, tanto que transcrito exatamente o endereço 

https://www.Facebook.Com/pedro.Manga1 (fls. 38).

O requerido, por sua própria iniciativa, pretendeu dar 

outro conteúdo à decisão liminar, buscando dentre os documentos um com indicação 

de url, com a finalidade de excluir apenas uma publicação e não o perfil. 

Tanto era clara a determinação de exclusão do perfil 

que em outro processo, com a mesma indicação de endereço, houve exclusão da 

página, como o próprio apelante informou. 

Portanto, incensurável o reconhecimento do 
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descumprimento da ordem judicial. 

Também não assiste razão a insurgência da parte 

quanto a forma de contagem do prazo, pois a decisão liminar foi expressa ao constar 

que "os prazos serão contados a partir do recebimento desta [ofício] pela ré" (fls. 

38) e o art. 184 do CPC/73, então em vigor, expressamente admitia que a regra de 

contagem de prazo fosse excepcionada, tanto que a norma literalmente determina ao 

regular a contagem de prazos que: "salvo disposição em contrário (...)", o que 

ocorreu no caso sub judice, o que é perfeitamente compreensível considerando 

ordem judicial destinada ao cumprimento de liminar. 

Merece acolhimento, contudo, a insurgência da parte 

quanto ao valor do preceito cominatório. 

Não houve significativo prejuízo para o autor, pois 

logo a página foi retirada em razão de outro processo, havendo apenas acréscimo de 

dois dias até obtenção do resultado almejado com o processo, como consignado na 

sentença. 

O requerido atendeu os demais aspectos da liminar, 

não se constatando deliberada resistência em descumprir a decisão. 

De outro lado, há que se considerar que o objetivo 

principal do processo era obtenção da suspensão das alegadas ofensas e não 

recebimento de multa, que deve ser encarada apenas como instrumento para 

efetivação da determinação judicial. 

Assim, sopesando todos estes elementos, bem como 

sem deixar de ponderar a necessidade de respeito às decisões judiciais, entendo que 

cabível a revisão do montante da multa, fixando-a no valor total de R$ 5.000,00. 

Tratando-se de sentença proferida antes da vigência do 

CPC/15, não há lugar para incidência de honorários sucumbenciais recursais, nos 

termos do Enunciado Administrativo nº 7 do STJ (“Somente nos recursos 
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interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível 

o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do 

novo CPC”), bem como a fixação de honorários é regida pelas regras do CPC/73, 

considerando a natureza processual material da verba e o direito adquirido, tal como 

decidido pelo STJ (REsp 1.465.535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016). 

Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial 

ao recurso, nos termos da fundamentação exposta. 

 

Enéas Costa Garcia 
            Relator 
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