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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2219128-03.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., são agravados TAM 
LINHAS AÉREAS S/A e OI S.A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª 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 da Relatora, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS MARIO 
GALBETTI (Presidente sem voto), RAMON MATEO JÚNIOR E LUIZ ANTONIO 
COSTA.

São Paulo, 14 de abril de 2015.

Mary Grün
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 4429

AGRV.Nº: 2219128-03.2014.8.26.0000

COMARCA: São Paulo

AGTE.  : Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

AGDO.  : Tam Linhas Aéreas S.A. 

Agravo de instrumento  Ação cominatória (fornecimento 
de dados de usuários que tentaram oferecer “parcerias”, com 
vantagens ilícitas, aos funcionários da autora)  A autora 
identificou um perfil no facebook e um usuário no whatsapp 
- Neste momento de sumária cognição, não é possível 
determinar que o Facebook forneça dados do whatsapp, 
porque são empresas diferentes - A investigação de atos 
criminosos e a prevenção de delitos competem à polícia, não 
ao Facebook que, até o momento, coopera e colabora com as 
autoridades - Mantém-se a determinação para que o 
Facebook não comunique os usuários identificados sobre os 
termos desta demanda - Dá-se parcial provimento ao 
recurso.

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, em ação cominatória proposta pela TAM Linhas 

Aéreas  em face de Facebook Serviços Online  e Oi S.A. ,  deferiu 

antecipação de tutela e determinou que os réus apresentem em 

15 dias dados sobre usuários identificados pela autora e se 

abstenham de comunicá-los sobre a medida, sob pena de multa 

diária de R$ 2.500,00.

Recorre o corréu Facebook .

Entende que não há interesse processual sobre o 

conteúdo das informações veiculadas via whatsapp e facebook 

pelos perfis suspeitos,  pois não se discute indenização nem 

responsabilidade criminal.  Assevera que, naquilo que lhe 

compete, cumpriu a decisão judicial. Entende que esses dados 
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fornecidos permitem investigação policial sobre o esquema de 

fraudes.

Explica que não tem poder de ingerência sobre 

o aplicativo whatsapp, que é de propriedade de outra empresa. 

Aduz que ser parte do mesmo grupo econômico não é suficiente 

para obriga-la a intervir no serviço prestado pela Whatsapp. Inc . .  

Lembra que o Marco Civil  da Internet dispõe que provedores de 

aplicação de internet,  como o Facebook ,  respondem no limite de 

suas atividades e não podem partilhar dados com terceiros 

(Whatsapp). Diz que consta do próprio site  do whatsapp que a 

mensagem só fica armazenada e disponível no aparelho celular 

do destinatário. (dados como nome, e-mail e localização não são 

coletados). Assegura que consumidores não confundem as 

empresas e,  por isso, não se aplica a teoria da aparência.

Entende que não tem como fornecer todo o 

conteúdo veiculado em certo perfil entre 01/05/2014 e 

13/11/2014 (data do ajuizamento da ação), pois nunca esteve 

nem está legalmente obrigado a armazená-lo. Afirma que 

inexiste norma que o obrigue a preservar o conteúdo das 

comunicações privadas entre usuários. Lembra os princípios da 

inviolabilidade do sigilo de correspondência e da vida privada 

que, mesmo em casos de investigação e processo criminal, devem 

ser respeitados. Aduz que não é justo que o Facebook  tenha dever 

de guarda de conteúdo e as empresas que atuam off-line  não (por 

exemplo, os Correios não são obrigados a registrar o conteúdo 

das correspondências que entrega).

Assegura que não tem nenhum interesse em 

acobertar nem proteger atos il ícitos no ambiente digital.  Afirma 

que não há periculum in mora,  pois a TAM  está ciente das duas 
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frustradas abordagens a seus funcionários e não há informação 

de que ela tenha pedido a instauração de inquérito policial.  Diz 

que o conteúdo das mensagens está arquivado em chips  dos 

aparelhos celulares utilizados.

Tempestivo, o recurso foi regularmente 

processado, com resposta, fls. 319/341.

Vieram manifestações de ambas as partes.

É o relatório.

A TAM  propôs ação cominatória contra o 

Facebook  e a Oi  para que eles forneçam dados de usuários que 

tentaram oferecer “parcerias” a seus funcionários para obter 

vantagens ilícitas (passagens e importação de produtos, entre 

outras).

A TAM  identificou um perfil no facebook e um 

usuário no whatsapp.

A antecipação de tutela foi deferida, em relação 

ao agravante, na forma pedida nos itens “a.1-i . i i ;  i ii ;  iv”; “a.2- i .  

ii ;  i ii ;  iv” (fls. 69).

Assim, determinou-se que o Facebook  forneça em 

relação aos dois usuários “todos os dados de cadastro disponíveis em 

seus servidores do usuário vinculado ao perfi l  acima noticiado”, “os 

registros eletrônicos de acessos,  criação e demais registros eletrônicos 

(logs, números IP de origem, com datas e horários GMT, bem como a 

porta lógica de origem) referentes à criação, modificação, acessos, 

upload de conteúdo e publicações,  referente aos últimos 6(seis) meses”, 

“o conteúdo das comunicações do usuário no período de 01/05/14 até a 

presente data, nos termos do §2° do artigo 10 da Lei n. 12.965/2014” e 

“abstenha-se de comunicar os usuários identificados acerca dos 
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presentes requerimento e dos termos desta demanda, impedindo a 

destruição de provas pelos mesmos, nos termos da segunda parte do 

disposto no artigo 20 da Lei  n.  12.965/2014”; 

O Facebook  afirma que cumpriu em parte a 

decisão .

A TAM  reconhece que o Facebook  e o Whatsapp 

Inc .  são empresas diferentes (fls. 45).

Assim, neste momento de sumária cognição, 

sendo empresas diferentes,  não é possível determinar que o 

Facebook  forneça dados do whatsapp.

A TAM  alega que há urgência na medida, mas 

não informa se já comunicou as autoridades policiais sobre o 

ocorrido (ela cita o número do celular pelo qual as mensagens 

via whatsapp foram trocadas).

Por ora, verifica-se que os dados fornecidos são 

suficientes para que a TAM  peça providência das autoridades 

policiais para investigação de todos os envolvidos nessas 

tentativas de “parceria”.

A investigação de atos criminosos e a prevenção 

de práticas il ícitas competem à polícia, não ao Facebook  que, até o 

momento, não cria barreiras nem se recusa a colaborar com as 

autoridades.

O Facebook  também se mostra disposto a 

combater violações às regras de uso de sua plataforma e às 

normas jurídicas.

Para evitar prejuízo à eventual investigação 

policial, o Facebook  deve-se abster de comunicar os usuários 
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identificados sobre o cumprimento da r. decisão agravada e 

sobre esta demanda.

 Pelas razões exposta, dou parcial provimento 

ao recurso para afastar as determinações em relação aos itens 

“a.1 iii” e “a.2- i .  ii ;  i ii ;” de fls.  65 (fls.  28 dos originais), mantida 

a ordem para que o Facebook  não comunique os usuários 

identificados sobre essas medidas e sobre os termos desta 

demanda.

MARY GRÜN

    Relatora
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