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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 

Instrumento nº 2204111-24.2014.8.26.0000, da Comarca de Franca, em 

que é agravante FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., 

são agravados MICHELLE RIBEIRO SILVA e SÉRGIO LUÍS DA SILVA.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em 

parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores FÁBIO QUADROS (Presidente sem voto), ENIO 

ZULIANI E MAIA DA CUNHA.

São Paulo, 29 de janeiro de 2015.

MILTON CARVALHO
RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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Voto nº 9927.

Agravo de instrumento n. 2204111-24.2014.8.26.0000.

Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Agravados: Michelle Ribeiro Silva e Outro.

Comarca: Franca.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exibição de 
documentos. Mensagem ofensiva veiculada pelo 
aplicativo Whatsapp. Requerida Facebook que adquiriu o 
serviço. Legitimidade vislumbrada. Precedente desta E. 
Corte. Não demonstrada de plano a alegada 
impossibilidade de fornecimento de IP's e das 
informações pleiteadas, acerca dos integrantes de grupo e 
autores do envio e reenvio da mensagem. Precedente. 
Pedido de exclusão de conteúdo que, em sede de 
cognição sumária, se afigura inviável. Ademais, não 
cabimento de multa cominatória em ação cautelar de 
exibição. Súmula 372 do STJ. Entendimento reafirmado 
no julgamento do REsp 1.333.988/SP, nos termos do art. 
543-C, do CPC. Recurso provido em parte.

Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável 

decisão digitalizada às fls.89 que, em ação cautelar de exibição de 

documentos, deferiu a liminar para determinar à ré que, no prazo de cinco 

dias, apresente os documentos ou esclarecimentos requeridos, bem 

como retire a página publicada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa 

diária de R$500,00.

Sustenta a agravante, em síntese, que o aplicativo 

Whatsapp é controlado pela empresa Whatsapp Inc., de modo que a 

medida não pode ser cumprida por ela; que os agravados indicaram os 

nomes dos indivíduos envolvidos, o que permite sejam adotadas as 

medidas necessárias diretamente contra eles; que não são colhidos 

dados de identificação dos usuários, sendo o conteúdo armazenado nos 

próprios aparelhos (smartphones), ou seja, não ficam arquivados em 
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servidor da agravante; que a operadora de telefonia tem condições de 

fornecer os dados; que estão ausentes os requisitos ensejadores da 

medida cautelar pleiteada, sobretudo porque as informações solicitadas 

não estão em seu poder; e que não tem cabimento a fixação das 

astreintes. Requer seja reformada a decisão agravada ou, ao menos a 

multa cominatória.

Foi deferida em parte a liminar (fls. 174) para 

suspender a decisão agravada no tocante à determinação de exclusão do 

conteúdo e da respectiva cominação de multa diária.

Houve resposta (fls. 178/195).

É o que importa ser relatado.

O recurso comporta provimento em parte.

Os agravados ajuizaram ação de exibição de 

documentos requerendo a disponibilização dos IPs do administrador e 

dos participantes do grupo do aplicativo eletrônico Whatsapp, bem como 

informações acerca do autor do envio e reenvio de mensagem reputada 

ofensiva e, ainda, a exclusão do referido conteúdo.

Foi deferida a liminar pleiteada (fls. 89) para determinar 

à ré, ora agravante, que, no prazo de cinco dias, apresente os 

documentos ou esclarecimentos requeridos, bem como para que retire a 

página publicada que denigre a imagem da autora, no prazo de quarenta 

e oito horas. Para o caso de descumprimento dessa última ordem, foi 

fixado o valor de R$ 500,00 como multa diária.
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Nessa sede de cognição sumária, não merece ser 

acolhida a alegação de ilegitimidade de parte, por não ser a agravante a 

responsável pelo serviço disponibilizado pelo aplicativo Whatsapp, uma 

vez que notória a sua aquisição pelo Facebook. Sem prejuízo, saliente-se 

que a questão deverá ser submetida à análise do Juízo da causa.

Por consequência, não se vislumbra, ao menos nesse 

momento, a impossibilidade de fornecimento das informações referentes 

ao “Grupo Cerveja na Calçada”, bem como os dados disponíveis acerca 

de seus integrantes e os responsáveis pelo envio do arquivo.

Nesse sentido, em caso muito semelhante:

RESPONSABILIDADE CIVIL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 

Autora que pretende, com a presente medida, a exibição dos IP's 

dos perfis indicados na inicial e conversas promovidas pelo 

aplicativo Whatsapp dos grupos que também indica - Deferimento 

- 'Conversas' que apresentam conteúdo difamatório com relação 

à autora (inclusive montagem de fotografias de cunho 

pornográfico) - Alegação da agravante de que não possui 

gerência sobre o Whatsapp (que, por seu turno, possui sede 

nos EUA) - Descabimento - Notória a aquisição, pelo 

FACEBOOK (ora agravante) do referido aplicativo (que no 

Brasil, conta com mais de 30 milhões de usuários) - Alegação 

de que o Whatsapp não possui representação em território 

nacional não impede o ajuizamento da medida em face do 

FACEBOOK (pessoa jurídica que possui representação no país, 

com registro na JUCESP e, como já dito, adquiriu o aplicativo 

referido) - Serviço do Whatsapp amplamente difundido no Brasil - 

Medida que, ademais, se restringe ao fornecimento dos IP's 

dos perfis indicados pela autora, bem como o teor de 
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conversas dos grupos (ATLÉTICA CHORUME e LIXO 

MACKENZISTA), no período indicado na inicial e relativos a 

notícias envolvendo a autora - Medida passível de 

cumprimento - Obrigatoriedade de armazenamento dessas 

informações que decorre do art. 13 da Lei 12.965/14 - Decisão 

mantida - Recurso improvido (TJSP, Agravo de Instrumento nº 

2114774-24.2014.8.26.0000, Rel. Salles Rossi, 8ª Câmara de 

Direito Privado, j. 01/09/2014) (realces não originais).

Com relação a tais informações, verifica-se a presença 

dos requisitos ensejadores da medida em caráter liminar.

O envio não autorizado da montagem de foto da 

agravada, nua, com indicação de seu nome, seu local de trabalho e o de 

seu marido, não pode ter outro propósito senão lhe causar 

constrangimento. 

Resta confirmada, desse modo, a primeira parte da 

decisão, que determinou à agravada que, no prazo de cinco dias, 

apresente os documentos ou esclarecimentos requeridos.

No entanto, quanto à remoção do conteúdo, como já 

apontado, vislumbra-se, ao menos nesta sede de cognição sumária, 

presente fundamentação relevante que evidencie a plausibilidade de 

ocorrência do direito invocado pela agravante, acerca da impossibilidade 

de sua exclusão.

Isso porque é verossímil a alegação de que os 

arquivos enviados pelo aplicativo do Whatsapp não ficam armazenados 

em servidores, mas diretamente no aparelho (smartphones) dos usuários. 
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Nesse ponto, afigura-se necessário conferir às partes a 

possibilidade de esclarecerem ao Juízo da causa exatamente o 

funcionamento do mecanismo, sob pena de eventualmente sujeitar a 

agravante ao cumprimento de obrigação impossível.

É dizer, quanto a referida pretensão, não se vislumbra 

a verossimilhança das alegações da agravada, devendo a questão ser 

objeto de análise mais detida em primeiro grau de jurisdição.

Além disso, em sede de exibição de documentos não 

cabe multa diária, como, aliás, já se teve oportunidade de escrever: A 

não exibição dos documentos pela parte não dá ensejo à aplicação 

de multa cominatória, pertinente à obrigação de fazer ou não fazer, 

pois, nesse caso, se não cumprida a ordem, é possível a busca e 

apreensão (STJ  Resp n. 433.711-MS, rel. MIn. Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ 22.4.2003 e STJ, AgRg-Ag 914.822, Proc. 2007/0145267-0, 

RJ, Quarta Turma, rel. Min. Aldir Guimarães Passarinho Junior, j. 

5.8.2008, DJE 8.9.2008). Este Entendimento restou cristalizado na 

Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça (Na ação de exibição de 

documentos não cabe a aplicação de multa cominatória). (MILTON 

PAULO DE CARVALHO FILHO, “in” Processo Civil  Processo 

Cautelar, 5ª edição, São Paulo, Atlas, 2011, pág. 73) (realces não 

originais).

Com efeito, já restou consolidado o entendimento de 

que incabível multa cominatória nas ações de exibição de documentos, 

porque a lei já prevê consequência para o caso de descumprimento da 

determinação.

Em julgamento nos termos do artigo 543-C, do Código 

de Processo Civil, foi reiterado recentemente referido entendimento: 
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Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, 

de documento relativo a direito disponível (REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. 

Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 09/04/2014, DJe 11/04/2014).

Este Egrégio Tribunal possui entendimento pacífico 

sobre o tema. Nesse sentido, dentre muitos:

Medida cautelar. Exibição de documento. Presunção de 

veracidade dos fatos alegados afastada. Inaplicabilidade do 

disposto no artigo 359 do Código de Processo Civil. 

Entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Multa cominatória. Incidência 

afastada. Aplicação da Súmula 372 da referida Corte Superior. 

Sucumbência. - Honorários advocatícios. - Ação cautelar de 

exibição de documento julgada procedente. - Condenação do 

requerido ao pagamento da verba honorária, a despeito da 

concessão da gratuidade de Justiça à requerente. - Aplicação do 

princípio da causalidade. Entendimento jurisprudencial do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que o montante a ser 

pago seria irrisório. Majoração. Cabimento. Arbitramento em valor 

razoável. Apelações parcialmente providas (TJSP, Apelação nº 

4001894-65.2013.8.26.0590, Rel. José Reynaldo, 12ª Câmara 

de Direito Privado, j. 27/06/2014).

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Ação cautelar ajuizada pelo 

correntista Pretensão de que a instituição financeira seja obrigada 

a exibir, em Juízo, contratos entabulados entre as partes 

Cabimento, independentemente do pagamento de taxas: É 

cabível o ajuizamento de ação cautelar de exibição de 

documentos, pelo correntista, para o fim de a instituição financeira 

ser obrigada a apresentar em Juízo os contratos firmados entre 
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as partes, sem o pagamento de taxas, independentemente de já 

os haver fornecido anteriormente. MULTA COMINATÓRIA 

Fixação de multa para apresentação fora do prazo Não 

cabimento Precedentes do STJ nesse sentido: De acordo com 

entendimento do STJ é vedada a imposição de multa por 

descumprimento do prazo determinado para a exibição de 

documentos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP, 

Apelação nº 9078330-43.2009.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge 

Júnior, 2ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 

03/07/2014).

Apelação. Contratos bancários. Ação cautelar de exibição de 

documentos. Presença dos requisitos autorizadores da medida. 

Desnecessidade de esgotamento ou prévio pedido perante a via 

administrativa. Fixação de multa. Descabimento. Súmula 372 do 

STJ que impede a multa cominatória para as ações de exibição 

de documentos. Recurso parcialmente provido (TJSP, Apelação 

nº 1057766-34.2013.8.26.0100, Rel. Flávio Cunha da Silva, 38ª 

Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2014).

Assim, porque em confronto com consolidado 

entendimento jurisprudencial já sumulado, de rigor o acolhimento do 

recurso, nesse tocante.

Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao 

recurso, para reformar a decisão agravada, exclusivamente no tocante à 

determinação de exclusão do conteúdo e da respectiva cominação de 

multa diária, restando confirmada a liminar de fls. 174.

MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
  relator
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