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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  CRIAÇÃO  DE  PERFIL
FALSO  POR  TERCEIRO.  REDE  SOCIAL.
FACEBOOK.  CONTEÚDO  OFENSIVO.
NOTIFICAÇÃO  EXTRAJUDICIAL  PARA
RETIRADA.  DECISÃO  JUDICIAL
DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA PÁGINA.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANOS
MORAIS  CONFIGURADOS.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  VALOR FIXADO DENTRO
DOS  PARÂMETROS  DA
PROPORCIONALIDADE  E  DA
RAZOABILIDADE.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  Verificando-se  que  a  rede  social  Facebook  foi
notificada via plataforma pelo autor, bem como por
decisão judicial, todavia não procedeu a exclusão do
perfil  falso  do  ar,  deverá  ser  responsabilizado
civilmente pelos danos suportados pelo ofendido.

- Presentes os pressupostos da responsabilidade civil,
o pedido de indenização a título de danos morais deve
ser acolhido.

- O valor indenizatório do abalo moral não comporta
redução,  pois  fixado com a devida observância aos
critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
negar provimento ao recurso apelatório, nos termo do voto do relator.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda contra a sentença (fls. 179/186) proferida pelo Juízo
da  Vara  Única  da  Comarca  de  Teixeira  que,  nos  autos  da  “Ação  de
Indenização”  ajuizada  por  Genilson  Terto  da  Silva em  face  do  ora
recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na peça de ingresso, narrou o autor ter sido vítima da criação
de  perfil  falso  de  nome  “Cacimbas  Atualidade”  na  rede  social  Facebook.
Relatou que o perfil foi criado para publicar ofensas, afirmações levianas e
inverdades sobre a sua vida, o que lhe estaria causando transtornos familiares,
sobretudo pelas inúmeras postagens desabonadoras, acompanhadas de fotos,
dentre as quais indicam ser o autor um marido infiel,  por possuir um caso
extraconjugal  com  uma  moça  de  apenas  18  anos.  Informou  que,  no  dia
17/09/2015, às 17h, protocolizou denúncia na rede social promovida para que
o conteúdo fosse retirado do ar. No entanto, no mesmo dia, após análise da
denúncia, o Facebook enviou resposta, afirmando que o conteúdo não violava
os  padrões  da  comunidade.  Diante  disso,  o  demandante  moveu  ação
indenizatória, objetivando, em caráter liminar, a retirada do perfil falso da rede
Facebook. No mérito,  pleiteou indenização por danos morais,  bem ainda o
fornecimento de dados acerca da autoria da página.

Liminar deferida determinando a retirada da página (fls. 27).

Contestação  apresentada  pelo  Facebook  Serviços  Online  do
Brasil Ltda, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no feito.
No  mérito,  ressaltou  a  necessidade  de  reconsideração  da  decisão  que
determinou  a  exclusão  integral  da  página
https://www.facebook.com/cacimbas.atualidade, aduzindo que existem diversas outras
publicações não relacionadas ao autor.  Acrescentou que a remoção total  da
página  violaria  garantia  constitucional  de  liberdade  de  expressão,  livre
manifestação  de  pensamento  e  direito  à  informação,  ressaltando  a
razoabilidade  e  a  proporcionalidade  em determinar  apenas  a  exclusão  dos
conteúdos que eventualmente se revelassem ilegais. Sustentou a necessidade
de indicação das URLs dos conteúdos reclamados, a fim de permitir que o
Poder  Judiciário  exerça  o  necessário  juízo  de  valor  sobre  a  legalidade  ou
ilegalidade dos conteúdos. Informou que o Facebook só está apto a fornecer
Ips  e  dados  cadastrais.  Defendeu  a  ausência  de  responsabilidade  dos
provedores de aplicações por conteúdos postados por terceiros. Insurgiu-se em
face do quantum indenizatório, alegando ser exorbitante o valor pleiteado.

Foi  colacionado  aos  autos  a  decisão  do  juízo  ad quem,  que
indeferiu o pedido suspensão da decisão liminar (fls. 162/166).

Audiência de conciliação não exitosa (fls. 170/171).

Sobreveio,  então,  sentença  de  improcedência,  cuja  parte
dispositiva assim restou redigida:
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“Ante  o  exposto,  mais  que  dos  autos  constam  e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para:
- CONDENAR a parte promovida às obrigações de
providenciar  a  exclusão  definitiva  da  página  no
âmbito  do  seu  banco  de  dados,  bem  como  de
proceder o fornecimento dos dados de identificação
pessoal  do  titular  da  conta  e  de  sus  postagens,
consolidando todos os efeitos da tutela de urgência
de caráter antecipado deferida às fls. 27;
-  CONDENAR  a  demandada  ao  pagamento  da
quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de
indenização por danos morais, corrigido pelo INPC
a partir  desta decisão,  e juros de mora de 1% ao
mês, a contar da citação, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I,
do NCPC.
Condeno, ainda, a parte promovida ao pagamento de
custas  processuais  e  honorários  advocatícios,
fixando este último à base de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total da condenação, nops termos do
art. 82, § 3º, I, do NCPC.
Intime-se a parte promovida, por carta com aviso de
recebimento,  para  comprovar  cumprimento  da
sobredita decisão (fls.  27), no prazo máximo de 15
dias (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor
de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (fls. 186)

Embargos de Declaração opostos pela Facebook (fls. 204/213),
os quais foram rejeitados (fls. 261).

A promovida,  então,  interpôs  Apelação  Cível  (fls.  265/285),
requerendo a  reforma do julgado.  Para  tanto,  alegou que  o  art.  19  da  Lei
12.965/2014  estabeleceu  que  os  provedores  de  internet  só  podem  ser
responsabilizados civilmente por conteúdos publicados por terceiros em caso
de descumprimento de ordem judicial e não de mera notificação extrajudicial,
esclarecendo que a notificação extrajudicial ou a denúncia via plataforma não
tem o condão de fazer as vezes de uma ação judicial. Defendeu a inexistência
de  ato  ilícito  praticado  já  que  o  Facebook  em  nada  contribuiu  para  a
publicação dos materiais, bem como a responsabilidade exclusiva de terceiro,
aduzindo,  na oportunidade,  que possui  dados necessários para identificar  o
responsável pela veiculação das postagens. Insurgiu-se, por fim, em face do
valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (fls. 294/317).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  321),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.
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É o relatório.

DECIDO.

Preenchidos  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  da
Apelação interposta e, por conseguinte, passo a analisá-la.

A presente demanda gira em torno da criação de perfil falso na
rede  social  “Facebook”.  Conforme  se  verifica  das  imagens  acostadas  aos
autos,  verifica-se  que  o  perfil  foi  criado  para  publicar  ofensas  ao  autor,
buscando  denegrir  a  sua  imagem,  ao  afirmar  que  este  possuiria  um  caso
extraconjugal com uma moça de apenas 18 anos, bem como postando fotos de
sua intimidade com sua esposa, que também é agredida nas mensagens. Diante
disso, o autor, no dia 17/09/2015, às 17h, protocolizou denúncia na rede social
para que o conteúdo fosse retirado do ar (fls. 21/22). No entanto, após análise
da  denúncia,  o promovido enviou resposta,  afirmando que o conteúdo não
violava os padrões da comunidade (fls. 23) e, por conseguinte, não excluiu o
perfil falso da internet.

Segundo  a  recorrente,  a  notificação  extrajudicial,  via
plataforma,  não  tem o condão de  retirar  perfil  falso de  rede  social,  sendo
somente possível a sua exclusão após decisão judicial. Sem razão, contudo.

Sobre  esse  ponto,  inclusive,  já  se  pronunciou  o  Superior
Tribunal de Justiça, reconhecendo a responsabilidade subjetiva e solidária do
provedor  de  rede  social  quando  notificado  pela  vítima,  não  proceder  à
exclusão das mensagens ofensivas. Senão vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO  ELETRÔNICO  E  RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. PROVEDOR DE BUSCA
NA  INTERNET  SEM  CONTROLE  PRÉVIO  DE
CONTEÚDO.  NOTIFICAÇÃO.
RESPONSABILIDADE  SUBJETIVA
CARACTERIZADA.  DEVER  DE  INDENIZAR
CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1.  É vedado à  parte  inovar  nas  razões  do  agravo
regimental, tendo em vista a ocorrência da preclusão
como consequência de a questão não ter sido tratada
oportunamente em sede de recurso especial.
2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido
de que:  I)  o  dano moral  decorrente de mensagens
com conteúdo ofensivo inseridas em site por usuário
não constitui risco inerente à atividade desenvolvida
pelo provedor de busca na internet, que não realiza
controle  prévio  de  conteúdo  inserido  e
disponibilizado  por  usuários,  pelo  que  não  se  lhe
aplica a responsabilidade objetiva,  prevista no art.
927, parágrafo único, do CC/2002; II) a fiscalização
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prévia  dos  conteúdos  postados  não  é  atividade
intrínseca ao serviço prestado pelo provedor de mera
busca, cabendo ao ofendido individualizar o que lhe
interessa e fornecer o URL.
3. Haverá responsabilidade subjetiva do provedor de
busca,  quando:  I)  ao  ser  adequadamente
comunicado de que determinado texto ou imagem
tem conteúdo ilícito, por ser ofensivo, não atua de
forma ágil, retirando o material do ar, passando a
responder  solidariamente  com  o  autor  direto  do
dano, em virtude da omissão em que incide; II) não
mantiver  um sistema ou não adotar  providências,
que  estiverem  tecnicamente  ao  seu  alcance,  após
receber  o  URL,  de  modo  a  possibilitar  a
identificação  do  usuário  responsável  pela
divulgação ou a individuação dele, a fim de coibir o
anonimato.
4.  Na  hipótese,  o  eg.  Tribunal  local  dispõe
expressamente  que  o  provedor  de  busca  foi
notificado  extrajudicialmente  quanto  ao  conteúdo
ilícito  contido  no  blog,  não  tendo  tomado  as
providências cabíveis, optando por manter-se inerte,
inclusive  descumprindo  tutela  antecipada
concedida,  motivo  pelo  qual  responsabilizou-se
solidariamente  pelos  danos  morais  infligidos  à
promovente,  configurando  a  responsabilidade
subjetiva do réu. Esclareça-se, ainda, que a questão
referente ao fornecimento do URL não foi discutida
nos autos.
5. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a
título  de  indenização  por  danos  morais  pode  ser
revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões
de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em
tela.
6. No caso, o valor da indenização por danos morais,
arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não
é  exorbitante  nem  desproporcional  aos  danos
sofridos pela agravada, decorrentes do perfil  falso
criado em seu nome.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 681.413/PR, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
08/03/2016, DJe 17/03/2016) (grifo nosso)

AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  (ART.  544
DO CPC)  -  AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO
MORAL - CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO EM SÍTIO
DE  RELACIONAMENTO  (ORKUT)  -  AUSÊNCIA
DE  RETIRADA  IMEDIATA  DO  MATERIAL
OFENSIVO -  DESÍDIA DO RESPONSÁVEL PELA
PÁGINA NA INTERNET - SÚMULA N. 7 DO STJ -

Apelação Cível nº 0001224-48.2015.815.0391. 5



DECISÃO  MONOCRÁTICA  NEGANDO
PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DA
RÉ.
1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil,
não  configurada.  Acórdão  estadual  que  enfrentou
todos  os  aspectos  essenciais  à  resolução  da
controvérsia.
2.  O  dano  moral  decorrente  de  mensagens  com
conteúdo ofensivo inseridas no site pelo usuário não
constitui risco inerente à atividade dos provedores de
conteúdo,  de  modo  que  não  se  lhes  aplica  a
responsabilidade  objetiva  prevista  no  art.  927,
parágrafo único, do CC/02.
Ao  ser  comunicado  de  que  determinado  texto  ou
imagem possui conteúdo ilícito, deve o provedor agir
de  forma  enérgica,  retirando  o  material  do  ar
imediatamente,  sob  pena  de  responder
solidariamente  com  o  autor  direto  do  dano,  em
virtude da omissão praticada.
3.  Revela-se  inviável  o  exame da tese  fundada  na
inexistência de desídia da recorrente ao não retirar o
perfil  denunciado  como  falso  e  com  conteúdo
ofensivo, porque demandaria a reanálise de fatos e
provas, providência vedada a esta Corte em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4.  A  indenização  por  danos  morais,  fixada  em
quantum sintonizado ao princípio da razoabilidade,
não  enseja  a  possibilidade  de  interposição  do
recurso  especial,  dada a necessidade de exame de
elementos  de  ordem  fática,  cabendo  sua  revisão
apenas  em  casos  de  manifesta  excessividade  ou
irrisoriedade do valor arbitrado.
Incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp
495.503/RS,  Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  26/05/2015,  DJe
01/06/2015)  (grifo nosso)

Ainda em desfavor do recorrente, verifica-se que há nos autos
decisão judicial, publicada em 26 de outubro de 2015, determinando a retirada
do perfil falso da internet (fls. 27), que, no entanto, não foi cumprida, sendo,
inclusive, informado pelo autor (fls.  66) que novas postagens ofensivas lhe
foram dirigidas, mesmo após a liminar deferida. 

Registre-se que, sete meses após a notificação extrajudicial, os
conteúdos ainda não haviam sido excluídos, tendo em vista que em audiência,
realizada em 28/04/2016, a parte autora requereu o cumprimento da decisão
liminar, com a aplicação de multa diária como medida coercitiva.

Ora, o art. 19, “caput”, da Lei Federal 12.965/14 (Marco Civil
da Internet) prevê que “o provedor de aplicações de internet somente poderá
ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado
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por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências
para,  no âmbito e nos limites técnicos  do seu serviço e  dentro do prazo
assinalado,  tornar  indisponível  o  conteúdo  apontado  como  infringente,
ressalvadas as disposições legais em contrário”.

É bem verdade que não se pode atribuir à rede social promovida
a  supervisão  prévia  dos  conteúdos  de  todos  os  perfis  criados.  Todavia,
verificando-se  que  o  promovido  foi  notificado  pelo  autor,  bem  como  por
decisão judicial, sem, no entanto, proceder à exclusão do perfil falso do ar,
deverá,  pois,  ser  responsabilizado  civilmente  pelos  danos  suportados  pelo
ofendido.

Aqui,  frise-se,  que  o  perfil  deve  ser  excluído  em  sua
integralidade, tal qual determinado pelo magistrado de base, a fim de coibir
novas postagens ofensivas autor. Já que o perfil é falso e se dirige apenas a
denegrir  a  honra  e  a  imagem  de  determinadas  pessoas,  dentre  elas  o
demandante, sendo inclusive objeto de outros processos (fls. 66), entendo que
a  retirada  apenas  das  URLs  indicadas  na  inicial  e  ao  longo  da  instrução
processual não se prestarão ao fim colimado, já que novas postagens ofensivas
poderão ser dirigidas ao requerente. Aqui é preciso perceber que o perfil falso
é o instrumento pelo qual se praticam as condutas ilícitas, sendo esta sua única
razão de existir.  Por essa razão, a meu ver,  não há sequer que se falar em
conflito de direitos envolvendo a liberdade de expressão. 

Para que se reconheça o cabimento da indenização mostra-se
necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o
nexo de  causalidade  entre  a  conduta  e  o  dano.  Nesse  sentido,  dispõem os
artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar
direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art.  927.  Aquele  que,  por ato ilícito  (arts.  186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo.” 

Acerca  da  responsabilidade  civil,  a  doutrina  é  assente  em
conceituar  o  dano  moral  como  a  lesão  aos  sentimentos,  que  atinge  a
subjetividade das pessoas, causando-lhes inquietações espirituais, sofrimentos,
vexames, dores e sensações negativas. 

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Quanto à prova, a lesão ou dor moral é fenômeno
que se passa no psiquismo da pessoa e, como tal, não
pode ser concretamente pesquisado. Daí porque não
se  exige  do  autor  da  pretensão  indenizatória  que
prove  o  dano  extrapatrimonial.  Cabe-lhe  apenas
comprovar  a  ocorrência  do  fato  lesivo,  de  cujo
contexto o juiz extrairá a idoneidade, ou não, para
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gerar  dano  grave  e  relevante,  segundo  a
sensibilidade  do homem médio  e  a  experiência  da
vida” (In. Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral,
4ª ed., 2001, p.09). 

Sérgio Cavalieri Filho também discorre acerca do dano moral:

“Dano  moral  é  a  lesão  de  um bem integrante  da
personalidade; violação de bem personalíssimo, tal
como a honra, a liberdade, a saúde,  a integridade
psicológica,  causando  dor,  vexame,  sofrimento,
desconforto  e  humilhação  à  vítima,  não  bastando
para  configurá-lo  qualquer  contrariedade.  Nessa
linha de princípio só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo  à  normalidade,  interfira  intensamente  no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe  aflições,  angústia  e  desequilíbrio  em seu  bem
estar.  Mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita  do  dano  moral”  (In.  Programa  de
Responsabilidade  Civil,  5ª  edição,  Malheiros  p.
93/98). 

Portanto,  restando  comprovada  a  conduta  ilícita,  culposa  e
omissiva  por  parte  do  promovido,  o  qual  foi  notificado  judicial  e
extrajudicialmente,  bem como  demonstrado  o  nexo  de  causalidade  com  o
nítido prejuízo de cunho moral sofrido pelo recorrido, afigura-se existente o
dano moral visualizado pelo juízo de primeiro grau.

Ora, é notória a ofensividade dos conteúdos postados na rede
social. Para tanto, registro aqui alguns exemplos:

“A CÔRNA DA FOTO AÍ,  ANDA DIZENDO QUE
VAI  FAZER  UMA  VISITA  A  SÃO  SEBASTIÃO.  E
AGORA  MARTA?  E  QUER  SABER  PORQUE  O
JENILSON  FAZ  TANTAS  VIAJENS  PRA  PATOS.
MAIS  TAMBÉM  JENILSON  TÁ  CERTO,  OU
MULHER FEIA ESSA DELE,  É IGUALJUMENTO
SÓ DONO É QUEM QUER A MULHER COME DE
DIA E DE NOITE SEM PARAR.” (sic. Foto do autor
com sua esposa – fls. 15)

“PARABÉNS  AO  MAIS  NOVO  CASAL  DE
NAMORADOS  DE  SÃO  SEBASTIÃO,  O
SECRETÁRIO  DO  PREFEITO  GENILDON  E
MARTA  DE  NEIDE  DE  BROBA.  O  LOCAL  DE
ENCONTRO  É  NAS  FESTAS  DO  BOGA  QUE
ACONTECE EM SÃO SEBASTIÃO. O GIGOLÔ É
NADA MAIS NADA MENOS QUE O AMIGO DE
MARTA:  KELSON DE PEDIM GALO.  NA FESTA
DO  BOGA  ROLA  MACONHA,  COCAÍNA,
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NAMORO  E  BEBIDAS.  E  TUDO  PATROCINADO
PELO  SECRETÁRIO  GENILSON”.  (sic.  Foto  do
autor com uma mulher – fls. 18)

“NÃO  VAI  DEMORAR  QUE  ESSA  SIMPÁTICA
MULHER   ,  VAI  VIRAR  UMA  SENHORA  DE
MARIDO PRESO POR MUITO TEMPO, PORQUE
O  QUE  ESSE  RAPAZ  VEM  FAZENDO  COM  AS
FINANÇAS DA PREFEITURA NÃO TEM PERIGO
DE NÃO IR PRESO E LEVAR O IRMÃO JUNTO.
ATÉ UMA CASA PARA O CUNHADO DELE ESTÁ
FAZENDO UM EM DESTERRO COM DINHEIRO
DA  PREFEITURA.  OS  FUNCIONÁRIOS  DA
PREFEITURA  SOFRE  NAS  MÃOS  DESSE
INDIVÍDUO  QUE  DEMORA  A  PAGAR  OS
SALÁRIOS.  FOI  ESSA  A  INFORMAÇÃO  QUE
RECEBEMOS”.  (sic. Foto do autor com sua esposa
– fls. 71)

No entanto, ainda, assim, a recorrente, após analisar a denúncia,
afirmou que o conteúdo não violava os padrões da comunidade, defendendo,
na oportunidade de sua contestação, o direito à liberdade de expressão, à livre
manifestação de pensamento e à informação. 

Como já  deixei  transparecer,  é  assente  que  tais  direitos  não
possuem  caráter  absoluto,  devendo  ser  mitigados  quando  necessário,
sobretudo  ao  se  sobreporem  aos  direitos  da  personalidade.  “Os  direitos
fundamentais não são absolutos (relatividade) havendo, muitas vezes, no caso
concreto, confronto, conflito de interesses. A solução ou vem discriminada na
própria Constituição (ex: direito de propriedade versus desapropriação), ou
caberá ao intérprete, ou magistrado, no caso concreto, decidir qual direito
deverá prevalecer, levando em consideração a regra da máxima observância
dos  direitos  fundamentais  envolvidos,  conjugando-se  com  a  sua  mínima
restrição.” (In Pedro Lenza,  "Direito Constitucional esquematizado", 14ª ed.,
2010, p. 742)

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir  de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.

Nesse contexto, tendo em vista a gravidade da conduta ilícita do
promovido,  Facebook  Serviços  Online  do  Brasil  Ltda,  o  valor  de  R$
10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pelo Juízo a quo, mostra-se proporcional e
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razoável em relação às circunstâncias dos autos, motivo pelo qual deve ser
mantido.

Nesse mesmo sentido,  já se pronunciou esta Corte de Justiça
sobre o tema:

APELAÇÕES CÍVEIS -  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - PERFIS FALSOS EM REDE
SOCIAL - LEI Nº 12.965/2014 - IMPOSSIBILIDADE
DE  APLICAÇÃO  AO  CASO  -  DETERMINAÇÃO
JUDICIAL PARA FORNECIMENTO  DOS DADOS
DO USUÁRIO CRIADOR DOS PERFIS - DEMORA
DE MAIS DE DOIS ANOS PARA CUMPRIMENTO
DA  DETERMINAÇÃO  -  DANO  MORAL
CONFIGURADO  -  QUANTUM  INDENIZATÓRIO
SUFICIENTE - DESPROVIMENTO DE AMBOS OS
APELOS. - "A Lei do. Marco Civil da Internet.,  n.
12.965/2014, entrou em vigor somente em 23/6/2014,
ou  seja,  posteriormente  aos  fatos  narrados  pelo
autor,  sendo  inaplicável  ao  caso..."  (TJDF;  Rec
2013.01.1.075126-5;  Ac.  887.935;  Terceira  Turma
Cível;  Rel.  Des.  Alfeu  Machado;  DJDFTE
21/08/2015; Pág. 122) - " O Superior Tribunal de
Justiça  firmou  entendimento  de  que  a
responsabilidade  dos  provedores  de  redes  sociais
pelos  conteúdos  das  informações  veiculadas  pelos
seus usuários apenas irá ocorrer nas hipóteses em
que,  após  a  formalização  de  denúncia  da  parte
interessada,  não  atuar  de  forma ágil,  retirando  o
material,  ou  quando  não  adotar  as  providências
técnicas  adequadas  para  a  identificação  do
responsável  pelo  ato  ofensivo." (TJMG;  APCV
1.0342.13.003169-9/001; Rel. Des. Sérgio André da
Fonseca  Xavier;  Julg.  20/10/2015;  DJEMG
23/10/2015)  -  "...surgiu  o  dever  de  indenizar
consistente  no  atraso  e  na  desídia  em  solucionar
rapidamente o problema e oferecer condições para a
identificação dos responsáveis pela criação d
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01274494120128152001,  3ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator DES.  SAULO HENRIQUES DE SÁ
BENEVIDES , j. em 18-04-2017) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
-  FACEBOOK  -  POSTAGEM  DE  FOTOS  E
MENSAGENS  DE  CONTEÚDO  IMPRÓPRIO  -
DENÚNCIA  EM  FERRAMENTA
DISPONIBILIZADA  PELO  SITE  -  INÉRCIA  -
CONFIGURAÇÃO DO DANO -  PROCEDÊNCIA -
IRRESIGNAÇÃO  -  MANUTENÇÃO  -
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DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. - O provedor
é responsável pelos danos morais, caso mantenha-se
inerte quando solicitado a retirar conteúdo ofensivo
veiculado  em  site  sob  seu  domínio. VISTOS,
RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos
acima relatados.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00006695620148150491,  3ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator DES.  SAULO HENRIQUES DE SÁ
BENEVIDES , j. em 12-09-2017) (grifo nosso)

APELAÇÕES.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA.
COMENTÁRIOS  OFENSIVOS  À  HONRA  E  À
IMAGEM  EM  REDE  SOCIAL.  FACEBOOK.
CONFIGURAÇÃO  DOS  REQUISITOS  DA
RESPONSABILIDADE  SUBJETIVA.
INTELIGÊNCIA  DOS  ARTS.  186  E  927,  DO
CÓDIGO  CIVIL.  DANO  MORAL
CARACTERIZADO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO
FIXADO DE FORMA PRUDENTE. OBSERVÂNCIA
DOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  RECURSOS  DESPROVIDOS.  -
Restando a comprovação de ocorrência do ilícito, a
existência de dano e o nexo causal, fica configurado
o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927,
do Código Civil.  - Comprovada a lesão à honra e à
imagem do autor, cumulada aos demais pressupostos
da responsabilidade civil, ressoa como indispensável
a  reparação,  visto  ser  essa  a  única  forma  de
compensar o dano experimentado.  -  A indenização
por  dano  moral  deve  ser  fixada  com  prudência,
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as
peculiaridades  do  caso  concreto,  e,  tendo  sido
observados  tais  critérios  quando  da  fixação  do
quantum  indenizatório,  é  de  se  manter  o  valor
estipulado na sentença.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00025644620138150181,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES FREDERICO MARTINHO DA
NOBREGA COUTINHO , j. em 19-04-2016) (grifo
nosso)

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO, mantendo a sentença na sua integralidade.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.
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Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Presente ao julgamento, a Exma. Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa,24 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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