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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2108924-18.2016.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante 
SILVIA OLIVEIRA CARRISCAR (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado FACEBOOK 
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

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

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E PIVA 
RODRIGUES.

São Paulo, 20 de setembro de 2016

JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2108924-18.2016.8.26.0000

AGRAVANTE: SILVIA OLIVEIRA CARRISCAR

AGRAVADO: FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA.

JUIZ: SÉRGIO ELORZA BARBOSA DE MORAES

VOTO Nº 10.145

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Ação de Obrigação de Dar 
Coisa Certa e Determinada  Decisão que, acolhendo 
parcialmente os embargos de declaração oposto pelo réu, 
reduziu a extensão da tutela antecipada anteriormente 
deferida, desobringando o Facebook Serviços Online do Brasil 
Ltda a fornecer dados e/ou conteúdo de responsabilidade do 
aplicativo Whatsapp  Descabimento  Conforme entendimento 
majoritário desta Corte, deve ser reconhecida a legitimidade 
do FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA 
para responder por pedidos direcionados ao WHATSAPP, 
por ser notória a aquisição deste último, e também porque 
que é o único a possuir representação no país  Pretendida 
concessão de tutela antecipada para exibição de histórico de 
mensagens, entretanto, que não se justifica na hipótese dos 
autos  Agravo parcialmente provido.

Vistos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto 

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Presidente 

Prudente, em Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa e Determinada, proposta por 

SILVIA OLIVEIRA CARRISCAR contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO 

BRASIL LTDA que, acolhendo os embargos de declaração opostos pelo réu, restringiu 

o alcance da tutela antecipada anteriormente deferida, para constar que a identificação 
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do usuário investigado restringe-se ao fornecimento do IP, desobringado o réu a 

fornecer dados e/ou conteúdo de responsabilidade do aplicativo Whatsapp, uma vez que 

se tratam de empresas diferentes.

A agravante pugna pela reforma da decisão 

agravada alegando, em síntese, que em razão da preclusão pro judicato, o Juiz a quo não 

poderia ter alterado parte da decisão que havia concedido tutela antecipada. Postula, 

portanto, a prevalência da decisão inicial, notadamente para manter a obrigação do réu 

Facebook em fornecer os dados relativos ao aplicativo Whatsapp, sob o argumento de 

que ambas empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo que esta última não 

possui representação no Brasil.

Ausente pedido de efeito suspensivo. 

Dispensadas as informações do MM. Juiz da causa.

Devidamente intimado, o agravado apresentou 

contraminuta.

É o breve relatório do necessário.

Depreende-se dos autos que a agravante ajuizou 

“Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa” objetivando, entre outros, o fornecimento de 

diversos dados que possibilitassem a identificação dos responsáveis por disseminar, 

através de redes sociais e aplicativos de mensagens, fotos de uma mulher nua atrelada a 

seu perfil pessoal.

Pois bem. Sem razão a agravante no tocante à 

sustentada impossibilidade de alteração, pelo Magistrado, da decisão inicial que 

concedeu a tutela antecipada.

Isto porque, a alteração substancial daquela decisão 
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deveu-se ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu FACEBOOK SERVIÇOS 

ON LINE DO BRASIL LTDA para responder por obrigações relacionadas à empresa 

diversa, no caso, o aplicativo de mensagens WHATSAPP. Logo, cuidando-se de matéria 

de ordem pública  legitimidade de parte , não há que se falar em preclusão pro 

judicato.

Quanto ao mérito do recurso, conforme 

entendimento majoritário desta Corte, deve ser reconhecida a legitimidade do 

FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA para responder por pedidos 

direcionados ao WHATSAPP, por ser notória a aquisição deste último, e também 

porque que é o único a possuir representação no país.

Dada a integral aplicação ao caso em tela, impõe-se 

a citação dos seguintes julgados: 

“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, 
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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) 

“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 
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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)

Entretanto, embora reconhecida a legitimidade 

passiva, descabida a concessão de tutela antecipada nos moldes pleiteados pela 

agravante.

Pretende a agravante que o réu seja obrigado a 

trazer aos autos “todo o histórico de mensagens recebidas e enviadas por meio do 

mensageiro Whatsapp entre os dias 01 de abril de 2015 e 15 de abril de 2015 cujo 

número do celular utilizado tenha sido (18) 99123-3836”, além do “código binário 

de duas fotografias nuas, que circularam por meio de seu aplicativo Whatsapp 

sendo que um dos telefones que recebeu as fotografias foi (18) 99123-3836” (verbis, 

cfr. fls. 12), porém, seu pedido não se revela plausível, pois é sabido que, nos termos do 

artigo 15 da Lei nº 12.965/2014, o provedor de aplicações de internet deve manter os 

respectivos registros de acesso apenas pelo prazo de 6 (seis) meses, período já 

ultrapassado na hipótese dos autos.

 Ainda que assim não fosse, considerando que a 

autora já dispõe do número da linha telefônica utilizada para supostamente disseminar 

as fotografias de cunho erótico, bem como já conhece o conteúdo das mensagens, não se 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2108924-18.2016.8.26.0000 - Presidente Prudente - E 7

mostra razoável a pretendida exibição, ao menos nesta fase processual, notadamente 

porque a autora já possui os elementos necessários à identificação do responsável pelo 

ato ilícito.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo 

de instrumento.

JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO

                              Relator
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