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Registro: 2015.0000615717

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental nº 
2162674-03.2014.8.26.0000/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que 
são agravantes FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA e JOICE 
CRISTINA DE PAULA.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente), THEODURETO CAMARGO E 
LUCILA TOLEDO.

São Paulo, 25 de agosto de 2015. 

Alexandre Lazzarini
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 14365
Agravo Regimental   nº 2162674-03.2014.8.26.0000/50001
Comarca:   São José do Rio Preto  (3ª Vara Cível)
Juiz(a): Antonio Roberto Andolfato de Sousa
Agravantes: Facebook Servicos Online do Brasil Ltda e Joice Cristina de 
Paula

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE DEU 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO 
PROVEDOR DE HOSPEDAGEM PARA REVOGAR A 
LIMINAR. MANUTENÇÃO. QUESTIONAMENTO 
QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO 
QUE DEVERÁ SER MELHOR ANALISADA NO 
CURSO DO PROCESSO. DECISÃO MONOCRÁTICA 
MANTIDA.
1. Decisão monocrática que julgou parcialmente 
procedente o agravo de instrumento interposto pelo 
provedor de hospedagem, para revogar a liminar 
concedida (determinação ao réu que exclua as fotografias 
da autora veiculada no “facebook” e “whatsapp”, e 
preserve o conteúdo do sítio pelo prazo mínimo de 6 
meses, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00). 
2. Questionamento do réu/agravante quanto à sua 
legitimidade passiva que somente poderá ser melhor 
analisada no curso do processo, impondo-se, por ora, a 
manutenção da decisão recorrida.
3. Agravo Regimental não provido.

Trata-se de agravo regimental interposto contra a r. 

decisão monocrática prolatada às fls. 211/215, pelo Exmo. Des. Mauro Conti 

Machado, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo 

ora recorrente, para revogar a liminar concedida através da decisão copiada às fls. 

63/64 (determinação ao réu “Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.” que 

exclua as fotografias da autora veiculada no “facebook” e “whatsapp”, e preserve 

o conteúdo do sítio pelo prazo mínimo de 6 meses, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00).

Sustenta o ora recorrente (réu da ação principal), a sua 

ilegitimidade passiva, haja vista que o “Facebook” e o “Whatsapp Inc.” são 

pessoas jurídicas diversas, que não se confundem, nem são solidárias; que não é a 

hipótese de aplicação da teoria da aparência, nem da teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica; e que o “Facebook” não coloca o serviço “Whatsapp” no 
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mercado.

Ademais, ressalta que a única parte legítima para 

informações armazenadas em chip de aparelho celular é o próprio usuário.

O Exmo. Relator, Des. Mauro Conti Machado, declarou 

sua suspeição em virtude do substabelecimento de fls. 220, motivo pelo qual os 

autos foram remetidos a este Relator, em cumprimento à decisão do Exmo. 

Presidente da Seção de Direito Privado (fls. 34 do agravo regimental).

Em apenso também há agravo regimental interposto pela 

autora (nº 2162674-03.2014.8.26.0000/50000).

É o relatório.

Em que pese o inconformismo ora deduzido, o presente 

recurso não comporta provimento.

Isso porque, havendo dúvida quanto à efetiva aquisição do 

“Whatsapp” pelo “Facebook”, e quanto ao poder de gerenciamento deste sobre 

aquele, impõe-se a manutenção do agravante (“Facebook”) no polo passivo da 

lide, até que a questão possa ser melhor analisada no decorrer do feito, e após sua 

devida instrução.

Anota-se, por ora, que a legitimidade do agravante já foi 

reconhecida por este Tribunal de Justiça nos seguintes precedentes:

“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.” 
(Agravo de Instrumento nº 2204111-24.2014.8.26.0000, 4ª 
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 
em 29/01/2015)
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“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 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.” (Agravo de Instrumento nº 
2114774-24.2014.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito 
Privado, Rel. Des. Salles Rossi, j. em 01/09/2014)

Diante de tais fundamentos, portanto, fica mantida a r. 

decisão monocrática em sua integralidade.

Isso posto, nega-se provimento ao agravo regimental.

   ALEXANDRE LAZZARINI
                    Relator
           (assinatura eletrônica)
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