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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2034087-55.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JAIME 
SILVA TUBARÃO e ISABELLA CIDADE PATRO TUBARÃO, é agravada 
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara 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 Desembargadores RUI CASCALDI 
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.

São Paulo, 5 de abril de 2018.

Augusto Rezende
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2034087-55.2017.8.26.0000
Agravantes: JAIME SILVA TUBARÃO e ISABELLA CIDADE PATRO
TUBARÃO
Agravada: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Adriana Brandini do Amparo
Voto nº 5.802

Obrigação de fazer. Compartilhamento de conteúdo 

ofensivo em rede social. Determinação de bloqueio do 

repasse. Prova pericial para apurar alegada 

inviabilidade técnica. Ônus da prestadora do serviço e 

não da parte autora, cujos danos procura evitar. 

Hipótese, de qualquer forma, a se enquadrar no 

disposto no art. 373, § 1º, do CPC. Inversão 

determinada, facultada à ré o adiantamento das 

despesas do perito. Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito 

ativo interposto contra decisão que em autos de ação de obrigação de 

fazer cumulada com reparação de danos, em face de Facebook 

Serviços Online do Brasil Ltda., determinou a realização da perícia 

requerida pelo representante do Ministério Público, assinalando caber 

à autora, porque dela o ônus da prova, o adiantamento dos honorários 

periciais (fls. 53/55).

Alega-se, em resumo, que a ré deve atender à 

legislação brasileira, adequando o seu sistema para tanto, e não pode 

se eximir da obrigação, simplesmente, alegando inviabilidade técnica 

para cumprir a ordem de bloqueio de compartilhamento de conteúdos 

ofensivos à intimidade da autora e de indicação dos dados cadastrais 

do responsável pelo início do compartilhamento dos conteúdos. 

Sustenta-se que é caso de imposição do ônus da prova à ré, haja 
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vista a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a 

hipossuficiência técnica e econômica da agravante, devendo a 

prestadora do serviço arcar, assim, com o adiantamento dos 

honorários periciais.

Recurso tempestivo, processado com antecipação da 

tutela recursal, contraminutado (fls. 173/188) e com parecer da douta 

Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 215/216).

A agravada novamente manifestou-se, a fls. 218/221.

É o relatório.

Tenho que procede o inconformismo.

Ao que consta, restou concedida aos agravantes liminar 

determinando que a agravada bloqueie o compartilhamento de vídeos 

ofensivos à sua honra.

Com a resposta da ré, o juízo saneou o feito, fixando 

“como pontos controvertidos a comprovação sobre a viabilidade 

técnica de a ré bloquear conteúdo transmitido por seus usuários e de 

impedir que um conteúdo específico seja repassado, bem como se é 

possível verificar quem foi o primeiro usuário a veicular vídeo 

compartilhado”. Determinou ainda realização de perícia e, assinalando 

que o ônus da prova compete à parte autora (art. 373, inciso I, do 

CPC), impôs a ela o dever de adiantar os honorários periciais (artigo 

95, do CPC).

Ocorre que, como já se entendeu no Superior Tribunal 

de Justiça, o ônus de comprovar a inviabilidade técnica do controle 

eficaz das páginas e comunidades virtuais é da empresa, “seja como 
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depositária de conhecimento especializado sobre a tecnologia que 

emprega, seja como detentora e beneficiária de segredos industriais 

aos quais não têm acesso vítimas e Ministério Público” (REsp 

1117633/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

09/03/2010, DJe 26/03/2010).

Seja como for, já reconhecida a verossimilhança das 

alegações em sentido contrário, qual seja, o da viabilidade técnica 

para o cumprimento da ordem judicial (tanto que já deferida a liminar), 

aplicável o disposto no art. 373, § 1º, do CPC, conforme decorre de 

sua própria literalidade: Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por 

decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus, que lhe foi atribuído.

Ademais, funda-se a ação de origem não exatamente no 

defeito, mas no fato do serviço, prestado pela agravada, por meio do 

qual compartilhado conteúdo ofensivo à intimidade e privacidade da 

autora. Em casos de acidentes de consumo, tem-se entendido que a 

inversão do onus probandi se dá ope legis (artigos 12, § 3º, e art. 14, 

§ 3º, do CDC). A propósito: REsp 1095271/RS, Rel. Ministro Luís 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/02/2013, DJe 

05/03/2013.

Nem se invoque, no caso, a legislação alienígena. Uma 

vez que presta serviços no País, no qual procura zelar pelos seus 

interesses comerciais, a ré deve sujeitar-se, em tese, ao cumprimento 
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da lei nacional.

Por outro lado, certo que o ônus da prova não se 

confunde com a obrigação da parte de arcar com as despesas da 

prova, de modo que esta última matéria, porque não inserida no rol 

taxativo do art. 1.015, do CPC, nem sequer poderia ser objeto de 

análise, em sede de agravo. 

Contudo, dada a inversão dos onus probandi, é curial 

que se faculte à ré o adiantamento das despesas da perícia, uma vez 

que, em seu desfavor, advirá a falta da realização da perícia. Isso em 

consonância, aliás, com o disposto no art. 373, § 1º, segunda parte, 

do CPC.

Pelo exposto, a hipótese é de provimento do recurso, 

para confirmar a tutela recursal antecipada, a fls. 169/170, que 

determinou a inversão dos ônus da prova, facultando, à agravada, o 

adiantamento dos honorários do perito.

É como voto.

Augusto Rezende
Relator
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