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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000893-38.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante 
FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA, é apelado TALITA 
CARLA CURTI 36850464892.

ACORDAM, em 31ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao 
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
BERETTA DA SILVEIRA (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E 
ROSANGELA TELLES.

São Paulo, 15 de março de 2018.

JAMES SIANO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 30967
Apelação nº 1000893-38.2015.8.26.0037
Apelante: Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda 
Apelado: TALITA CARLA CURTI 36850464892
MM Juiz(a) de 1º grau: Dr(a). Heitor Luiz F Amparo 
Comarca: Araraquara

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Manutenção de 
página em rede social. Sentença de procedência, 
condenando a ré a restabelecer os serviços de publicidade 
contratados pela autora, assim como a página. 
Redistribuído por força da Resolução 737/2016 e Portaria 
nº 02/2017.
Apela a ré, alegando que em razão de denuncias relativas à 
página da autora, o Facebook adotou as providências 
cabíveis nos Termos de Uso do Site, sob pena de haver 
violação a direitos de terceiros; não pode ser condenada 
nos ônus da sucumbência, pois não praticou conduta ilícita, 
tendo agido em exercício regular do direito. 
Cabimento. A ré agiu mo exercício regular de direito, a fim 
de proteger direito de terceiro, sendo caso de acolher o 
reclamo para reconhecer que, na hipótese de denúncias 
relativas à página em questão, o Facebook poderá avaliá-
las e adotar as providências cabíveis, previstas nos Termos 
de Uso do Site, sob pena de, assim não o fazendo, haver 
violação a direitos de terceiros que não integram a lide. 
Invertidos os ônus da sucumbência. 
Recurso provido. 

Trata-se de apelação interposta contra a decisão de f. 

177/179 e 193/195, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, 

movida por Talita Carla Curti Microempresa contra Facebook Serviços On 

Line do Brasil Ltda, condenando a ré a restabelecer os serviços de 

publicidade contratados pela autora, assim como a página 

https://www.facebook.com.iPhoneStoresCases, sob pena de multa. Ônus 

sucumbenciais carreados à ré, estipulados os honorários em 15% sobre o 

valor da causa. 

Apela a ré, alegando: (i) se o usuário do site Facebook 

publicar conteúdo que viole direitos de terceiros, o ofendido pode realizar 

denúncia na plataforma, ensejando análise por parte do Facebook que, ao 

constatar violação dos termos de uso do site e afronta a direitos alheios, 

pode excluir o conteúdo da conta denunciada; (ii) a página da autora, 
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denominada “Iphone Store Cases” afrontou direitos de terceiro, que se 

sentiu lesionado pelo uso indevido da sua marca, procedendo à denuncia 

na plataforma, ensejando a desativação da conta; (iii) não cometeu 

qualquer ato condenável, tendo agido em exercício regular de direito; (iv) 

na Declaração de Direitos e Responsabilidades, aceita pela autora quando 

da criação da sua conta, há previsão da possibilidade de exclusão de 

conteúdos, como ocorreu neste caso; (v) incabível a sentença 

condenatória, que impede a adoção de providências por parte da apelante, 

caso terceiro relate que a autora agiu de modo a violar seus direitos de 

marca/propriedade intelectual; (vi) deve ser reconhecido que, na hipótese 

de novas denúncias relativas à página em questão 

(https://www.facebook.com.iPhoneStoresCases), o Facebook poderá avaliá-

las e adotar as providências cabíveis, previstas nos Termos de Uso do Site, 

sob pena de, assim não o fazendo, haver violação a direitos de terceiros 

que não integram a lide; (vii) não pode ser condenada nos ônus da 

sucumbência, pois não praticou qualquer conduta ilícita, tendo apenas 

agido em exercício regular do direito (f. 197/213). 

Recurso respondido (f. 219/221). 

Distribuído inicialmente à 7ª Câmara de Direito Privado 

ao Relator Des. Rômulo Russo, por força da Resolução 737/2016 e Portaria 

nº 02/2017, deste Egrégio Tribunal de Justiça, este recurso foi redistribuído 

à 31ª Câmara Extraordinária do Direito Privado.

É o relatório.

Procede o inconformismo.

Sustentou a autora ser microempresa individual, que 

atua no ramo de venda de capas protetoras para celulares e acessórios, 

por meio da internet, conhecida virtualmente como Iphone4store, com o 

seguinte endereço: https://iphone4store.com.br/.

Contratou os serviços da ré para veicular a publicidade 

das suas vendas, bem como promover sua página no Facebook. 
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Ocorre que no dia 27 de janeiro de 2017 teve sua 

publicidade e página da loja removidas dos domínios virtuais da ré, sem 

que tivesse recebido aviso anterior. 

Ingressou em juízo a fim de restabelecer sua página e 

publicidade, aduzindo arbitrariedade por parte da ré, que agiu ilicitamente.  

A ré, por sua vez, alegou ter agido em exercício regular 

de direito, a fim de proteger direito de terceiro, amparada no Termo de Uso 

da sua plataforma, anuído pela autora quando do seu cadastro, que dispõe 

(f. 59): 5. Proteção dos direitos de outras pessoas: Nós respeitamos os 

direitos de outras pessoas, e esperamos que você faça o mesmo. 1.Você 

não publicará conteúdo ou praticará qualquer ato no Facebook que infrinja 

ou viole os direitos de terceiros ou a lei. (...) 5.Se você violar repetidamente 

os direitos de propriedade intelectual de terceiros, nós desativaremos sua 

conta quando apropriado.

Ao analisar o conteúdo de f. 11 e 15, em que a 

demandante expõe sua página, forçoso concluir uso da marca iPhone e do 

logo da Apple, conforme argumentou e demonstrou a ré a f. 93. 

Portanto, agiu a ré em exercício regular de direito, como 

argumentou, a fim de proteger direito de terceiro, sendo caso de acolher o 

reclamo para reconhecer que, na hipótese de novas denúncias relativas à 

página em questão (https://www.facebook.com.iPhoneStoresCases), o 

Facebook poderá avaliá-las e adotar as providências cabíveis, previstas 

nos Termos de Uso do Site, sob pena de, assim não o fazendo, haver 

violação a direitos de terceiros que não integram a lide. 

Invertidos os ônus da sucumbência. 

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

JAMES SIANO
Relator
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