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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1129322-28.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é apelado CLAUDIO 
PESSUTTI.

ACORDAM, em 30ª 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 
ARALDO TELLES (Presidente), ENIO ZULIANI E MAIA DA CUNHA.

São Paulo, 12 de dezembro de 2017.

ARALDO TELLES
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO N. 1129322-28.2015.8.26.0100

COMARCA DE SÃO PAULO

JUIZ DE DIREITO: OLAVO DE OLIVEIRA NETO

APELANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 

APELADO: CLAUDIO PESSUTTI

VOTO N.º 39.681

EMENTA: Internet. Pretensão voltada contra provedor de 
conteúdo. Perfil falso em rede social. Incontroversa a 
utilização indevida do nome do autor. Obrigação de fazer 
(exclusão do perfil e fornecimento dos dados do usuário 
que a criou) reconhecida. 

Sentença. Determinação não requerida pelo autor. 
Julgamento ultra petita configurado. Decote determinado.

Erro material. Dos pedidos deduzidos na inicial, um não foi 
acolhido. Dispositivo incorreto. Sentença de parcial 
procedência. Correção determinada.

Honorários de advogado. Fornecimento de dados que não 
prescindia de ordem judicial. Ausência de pretensão 
resistida. Ônus de sucumbência que não podem ser 
carreados à ré. 

Recurso provido.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido 

ajuizada por Claudio Pessutti, empresário do ramo artístico, contra 

provedora de internet, em razão da criação do perfil falso em seu nome.

A r. sentença de que se apela julgou procedente a 
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ação, tornando definitiva a liminar concedida e estendendo-a para 

CONDENAR a ré a fornecer no prazo de 10 (dez) dias os dados da 

pessoa responsável pela criação do perfil falso 

(https://www.facebook.com/claudio.pessutti.1) com indicação do IP, 

data e o horário da criação da conta e todos os acessos efetuados, o e-

mail do criador e demais dados capazes de identificá-lo, inclusive quais 

outros perfis são acessados com o mesmo IP, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento 

(fls. 133).

Inconformada, apela a acionada a brandir preliminar 

de sentença extra petita e erro material no dispositivo. No mérito, 

afirma a impossibilidade de cumprimento da exibição de quais outros 

perfis são acessados com o mesmo IP, aduzindo a inexistência de norma 

legal que obrigue os provedores de aplicação a cruzar/comparar tais 

números. Defende a ausência do preenchimento de todos os requisitos 

previstos no artigo 22, I, da Lei n. 12.965/2014 a autorizar a concessão 

da medida de quebra de sigilo de dados. Por fim, diz que não deve arcar 

com os ônus do sucumbimento, porque era imprescindível ordem 

judicial para a medida. Subsidiariamente, clama pela imposição de 

sucumbência recíproca ou que os honorários de advogado sejam fixados 

em patamar razoável.

Há contrariedade, sem preliminares, e o preparo foi 

anotado. 

É o relatório, adotado o de fls. 358/360. 

Anoto que não há controvérsia quanto à utilização 

indevida do nome do autor quando da criação do perfil denominado 
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Claudio Pessutti, hospedado na rede social Facebook.

Também não resta dúvida que a obrigação de 

exclusão do perfil acabou cumprida após a concessão da tutela de 

urgência (fls. 38/40), assim como, após determinação na r. sentença, 

foram fornecidos os endereços de protocolo de internet para 

identificação de seu criador (fls. 155/167).

O debate cinge-se, então, a analisar a determinação 

de que sejam esclarecidos quais outros perfis são alcançados com o 

mesmo IP do criador do falso perfil.

 E o apelo tem razão ao afirmar que a r. sentença é 

ultra petita – não extra petita como se escreveu - , pois, conforme se vê 

dos pedidos deduzidos às fls. 09/10 da inicial, o autor não pleiteou o 

cruzamento de dados.

Assim, não obstante eventual debate acerca da 

possibilidade e do dever de fornecimento de tais informações, a verdade 

é que a r. sentença extrapolou os limites da lide, devendo, neste ponto, 

ser decotada a ordem.

Também é evidente o erro material no dispositivo, 

que, apesar de não declarado quando do manejo do integrativo, merece, 

agora, reparada para constar a parcial procedência da demanda, tendo 

em vista o pedido ii da inicial, qual seja, impedir a criação de novos 

perfis falsos em com os dados do autor (fls. 10).

Por fim, também não era o caso de imposição dos 

ônus do sucumbimento à ré.

De efeito, tendo sido excluído o perfil falso logo que 

concedida a tutela antecipada e, como o fornecimento dos registros não 
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prescindia de ordem judicial, assim que ela foi dada, repita-se, na r. 

sentença, a acionada envidou os esforços com presteza, providenciando-

os.

Vigorando o princípio da causalidade para a fixação 

dos honorários de sucumbência e, na resposta, não tendo a ré combatido 

a obrigação de fazer, apenas ressaltando que não tem obrigação da 

análise prévia dos conteúdos, o que só cabe ao Poder Judiciário, 

entendo que não merece a imposição dos ônus do sucumbimento, já que 

o processo judicial era necessário para o alcance da medida.

Nesse sentido, já se posicionou a Corte e o Superior 

Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de 

fazer com pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. 

Ônus da sucumbência carreado à ré. Inconformismo da ré. 

Acolhimento. Ordem judicial que era necessária para o 

fornecimento dos dados. Ausência de resistência. Precedentes 

desta Câmara, Tribunal e do STJ. Encargos da sucumbência 

afastados. Sentença reformada. RECURSO 

PROVIDO".(v.25376)1.   

Ação cominatória, cumulada com pedidos de índole 

condenatória, visando a retirada de vídeo compartilhado por 

pessoa física em rede social, que violaria direito marcário 

titulado pela autora. Sentença de parcial procedência. Apelação 

da autora. "Quantum" fixado para a indenização por danos 

morais que se afigura razoável e proporcional diante das 

circunstâncias do caso. Ausência de indícios de danos materiais 

1 TJSP;  Apelação 1000189-21.2016.8.26.0609; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

27/06/2017; Data de Registro: 27/06/2017
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resultantes do compartilhamento do vídeo em discussão. 

Inadmissibilidade de responsabilização solidária da corré 

Facebook, que cumpriu de forma célere as determinações de 

remoção do conteúdo. Recurso a que se nega provimento. 

Apelação da corré Facebook acerca da atribuição das verbas de 

sucumbência. Inexistência de resistência da empresa à pretensão 

da autora, uma vez que a remoção de conteúdo e a 

disponibilização das informações requeridas dependem de prévia 

ordem judicial, nos termos do art. 19 da Lei 12.965/14. Reforma 

da sentença recorrida, alterada a distribuição dos ônus da 

sucumbência. Apelação provida2.   

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÕES ACERCA 

DA ORIGEM DE MENSAGENS ELETRÔNICAS 

DIFAMATÓRIAS ANÔNIMAS PROFERIDAS POR MEIO DA 

INTERNET - LIDE CONTEMPORÂNEA - POSSIBILIDADE DE 

IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR - ACESSO AOS DADOS 

CADASTRAIS DO TITULAR DE CONTA DE E-MAIL - 

MANDADO JUDICIAL - NECESSIDADE - SIGILO DE DADOS 

- PRESERVAÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO 

- IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO 

PROVEDOR - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - 

AFASTAMENTO - NECESSIDADE -  RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO.

I - A presente controvérsia é uma daquelas 

questões que a vida moderna nos impõe analisar. Um remetente 

anônimo utiliza-se da Internet, para e por meio dela, ofender e 

denegrir a imagem e reputação de outrem. Outrora, a carta era 

um dos meios para tal.

Doravante, o e-mail e as mensagens 

eletrônicas (SMS), a substituíram. Todavia, o fim continua o 

mesmo: ofender sem ser descoberto. O caráter anônimo de tais 

instrumentos pode até incentivar tal conduta ilícita. Todavia, os 

meios existentes atualmente permitem rastrear e, portanto, 

localizar o autor das ofensas, ainda que no ambiente eletrônico.

II - À luz do que dispõe o art. 5º, inciso XII, 

2 TJSP;  Apelação 1092551-51.2015.8.26.0100; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

19/07/2017; Data de Registro: 20/07/2017
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da Constituição Federal, infere-se que, somente por ordem 

judicial, frise-se, a ora recorrente, UNIVERSO ONLINE S. A., 

poderia permitir acesso a terceiros ao seu banco de dados 

cadastrais.

III - A medida cautelar de exibição de 

documentos é ação e, portanto, nessa qualidade, é devida a 

condenação da parte-ré ao pagamento dos honorários 

advocatícios, por força do princípio da causalidade.

IV - Na espécie, contudo, não houve 

qualquer resistência da ora recorrente que, inclusive, na própria 

contestação, admitiu a possibilidade de fornecer os dados 

cadastrais, desde que, mediante determinação judicial, sendo 

certo que não poderia ser compelida, extrajudicialmente, a 

prestar as informações à autora, diante do sigilo 

constitucionalmente assegurado.

V - Dessa forma, como o acesso a dados 

cadastrais do titular de conta de e-mail (correio eletrônico) do 

provedor de Internet só pode ser determinada pela via judicial, 

por meio de mandado, não há que se falar em aplicação do 

princípio da causalidade, apto a justificar a condenação nos 

ônus sucumbenciais.

VI - Recurso especial provido3.

Essas, em suma, as razões pelas quais, pelo meu 

voto, proponho que, nos termos acima, dê-se parcial provimento ao 

recurso. 

Sendo indevidos honorários de sucumbência, não há 

se falar em elevação pelo trabalho recursal, porque cada parte arcará 

com as custas que despendeu nos autos e honorários do respectivo 

patrono.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES

RELATOR

3 REsp 1068904/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/12/2010, DJe 30/03/2011


