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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1007689-45.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante 
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é apelado MARCOS 
CLAUDIO ANDRE (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E J.B. 
PAULA LIMA.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2018.

ELCIO TRUJILLO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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10ª Câmara  Seção de Direito Privado

Apelação n° 1007689-45.2015.8.26.0037

Comarca: Araraquara

Ação: Obrigação de Fazer e Danos Morais

Apte(s).: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Apdo(a)(s).: Marcos Claudio Andre

Voto nº 32.518

RESPONSABILIDADE CIVIL - Insurgência do réu 
contra sua condenação em metade da sucumbência - 
Alegação de que não deu causa à propositura da ação - 
Existência, contudo, de provas em sentido diverso - O 
autor afirmou que possuía um perfil junto ao Facebook 
e forneceu o endereço eletrônico cadastrado - Além 
disso, apresentou testemunha confirmando a existência 
do seu perfil na rede social - Por sua vez, a ré não 
produziu provas em contrário, nem demonstrou a 
impossibilidade de verificação de conta através do 
endereço eletrônico - Evidente, portanto, que a ré 
realmente bloqueou a conta do autor, dando causa à 
demanda - Sucumbência recíproca mantida - 
RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto 
contra a sentença de fls. 189/191, de relatório adotado, que julgou a ação 
parcialmente procedente para condenar o réu na obrigação de reativar a página do 
autor junto ao Facebook, desde que indicada por este o URL do perfil bloqueado.

Inconformado, apela o réu sustentando, em 
resumo, que não deve ser condenado ao pagamento de metade do ônus da 
sucumbência; que não deu causa ao ajuizamento da ação; e que não possui 
condições de localizar a conta do autor sem o respectivo URL (fls. 206/218).

Ausentes contrarrazões (fl. 226).

É o relatório.
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O recurso não comporta provimento.

Consta dos autos que o autor não se 
conforma com o bloqueio injustificado do seu perfil junto à rede social Facebook, 
razão pela qual pleiteou a reativação da conta e o ressarcimento por danos 
morais.

A pretensão foi julgada parcialmente 
procedente, impondo-se a reativação da conta e reconhecendo-se a sucumbência 
recíproca.

Insurge-se o réu contra a sua condenação na 
metade do ônus da sucumbência, por entender que não deu causa à ação.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A presente demanda foi proposta sob o 
argumento de que o autor havia criado um perfil da rede social do Facebook, 
através do endereço eletrônico “marcos-claudio@hotmail.com”, sendo que após 
algum tempo sua conta foi bloqueada sem justificativa ou aviso prévio.

O réu se limita a destacar o fato de o autor 
não ter apresentado o URL do respectivo perfil, sem apresentar indícios de 
inexistência de uma conta vinculada ao endereço eletrônico mencionado na 
petição inicial.

Neste sentido, evidente ser suficiente o 
endereço eletrônico a fim de o réu verificar, através de seu sistema interno, 
eventual inexistência de conta a ele vinculada. Isso porque, para acessar qualquer 
perfil, basta inserir o endereço eletrônico e a senha, não sendo necessário o URL.

Ou seja, apesar de possuir meios para tanto, 
deixou o réu de demonstrar a inexistência do perfil alegado pelo autor.

Como se não bastasse, a testemunha que 
prestou depoimento às fls. 167/169 foi expressa ao confirmar que o autor possuía 
um perfil no Facebook e que este foi excluído da rede social após um tempo.

Assim, apenas o autor demonstrou suas 
alegações, enquanto a ré não apresentou provas em contrário, sendo de rigor o 
reconhecimento da veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

Consequentemente, não há dúvidas de que a 
ré realmente deu causa à propositura da presente demanda ao bloquear sem 
justificativa e sem aviso prévio o perfil do autor na rede social em comento, 

mailto:marcos-claudio@hotmail.com
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cumprindo ressaltar que nem mesmo nos presentes autos foram fornecidos 
indícios de regularidade da medida adotada contra o autor.

Por esse motivo, apresenta-se correta a 
condenação da ré na metade do ônus da sucumbência, afinal restou vencida 
quanto à obrigação de reativação da conta, enquanto foi vencedora apenas em 
relação ao pedido de indenização por danos morais.

Desta forma, a sentença merece ser 
integralmente mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 
recurso.

ELCIO TRUJILLO
Relator

Assinado Digitalmente
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