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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2060170-45.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ 
VALDEVAN DE JESUS SANTOS, é agravado WHATSAPP TECNOLOGIA.

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), COSTA NETTO E JOSÉ APARÍCIO 
COELHO PRADO NETO.

São Paulo, 26 de abril de 2016. 

Alexandre Lazzarini
RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento nº 2060170-45.2016.8.26.0000 - Voto nº 16992 2

Voto nº 16992
Agravo de Instrumento   nº 2060170-45.2016.8.26.0000
Comarca:   São Paulo  (10ª Vara Cível)
Juiz(a): Andrea de Abreu e Braga
Agravante: JOSÉ VALDEVAN DE JESUS SANTOS 
Agravado: Whatsapp Tecnologia

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNET. AÇÃO 
MOVIDA EM FACE DO WHATSAPP. TUTELA 
ANTECIPADA INDEFERIDA. PEDIDO DE 
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DO APLICATIVO 
AO SUPOSTO AUTOR DAS OFENSAS. 
INDEFERIMENTO MANTIDO. FALTA DE 
RAZOABILIDADE DA MEDIDA POSTULADA, JÁ 
QUE O SUPOSTO AUTOR DO ILÍCITO, PESSOA 
CERTA E DETERMINADA, SEQUER É PARTE NO 
PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. 

decisão copiada às fls. 36, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” movida 

pelo agravante em face de “Whatsapp Tecnologia”, indeferiu o pedido de tutela 

antecipada para que a ré interrompesse a prestação de seus serviços a Luiz 

Fernandes Rodrigues, em especial através do número de telefone indicado pelo 

recorrente.

Sustenta o agravante, em síntese, que foi eleito Presidente 

do Sindicato de Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de 

São Paulo, e que, nos últimos meses, vem sendo vítima de ofensas praticadas por 

Luiz Fernandes Rodrigues através do aplicativo administrado pela ré.

Alega que o ofensor criou grupos no aplicativo 

“Whatsapp”, onde qualifica o recorrente de “ladrão, bandido, marginal, lixo, 

delinquente, vendedor de direitos dos trabalhadores, etc.”, de maneira que é 

necessária a interrupção dos serviços para evitar que as ofensas continuem sendo 

praticadas.

Ressalta que já foram concedidas três liminares para 

remoção de conteúdo ofensivo postado no “Facebook”, e que o agressor passou a 

desenvolver sua conduta ilícita através do “Whatsapp”.
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Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 41).

Desnecessária a intimação para contraminuta, eis que ainda 

não citada a parte contrária.

É o relatório.

Em que pese o inconformismo ora deduzido, o presente 

recurso não comporta provimento.

Isso porque, a medida postulada pelo agravante, de 

interrupção dos serviços do “Whatsapp” ao suposto autor da ofensa, não se mostra 

razoável em sede de cognição sumária para o alcance do fim pretendido, já que 

não visa combater apenas o conteúdo ilícito praticado ou o comportamento do 

suposto agressor.

Acolher o pedido do recorrente, neste momento, e sem que 

o ofensor (pessoa certa e determinada: Luiz Fernandes Rodrigues) seja parte do 

processo, não se mostra razoável.

E vale destacar, ademais, que o Novo Código de Processo 

Civil consagra em matéria hermenêutica o processo civil constitucional, 

determinando que o magistrado atenda aos fins sociais e às exigências do bem 

comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

promovendo a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência (art. 8º, NCPC, g.n.).

Diante de tais fundamentos, portanto, impõe-se a 

manutenção da r. decisão agravada.

Isso posto, nega-se provimento ao agravo de 

instrumento.

ALEXANDRE LAZZARINI
                 Relator
        (assinatura eletrônica)
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