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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2079567-90.2016.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é 
agravante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é agravada 
THAIS BUGLIANI.

ACORDAM, em 10ª 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 Exmos. Desembargadores ELCIO 
TRUJILLO (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.

São Paulo, 8 de novembro de 2016.

Araldo Telles
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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COMARCA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

JUIZ DE DIREITO: ROSELI JOSÉ FERNANDES

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 
LTDA.

AGRAVADA: THAIS BUGLIANI
 

VOTO N.º 35.872

EMENTA: Legitimidade passiva. A agravante tem 
legitimidade para figurar no polo passivo do feito por 
cuidar-se de empresa que adquiriu a WhatsApp Inc. que 
não tem representação no Brasil, mas disponibiliza ao 
público o aplicativo em território nacional. Recurso 
desprovido nessa parte.

Obrigação de fazer. Determinação para que a ré promova 
a retirada de circulação de vídeo pelo aplicativo WahtsApp 
.Impossibilidade. Conteúdo considerado ofensivo que não 
se encontra em determinado sítio de internet, mas na 
memória dos celulares que o receberam. Recurso provido 
nesta parte.

Recurso provido em parte.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 

a r. decisão copiada às fls. 87/89, que, em ação de obrigação de fazer 

cumulados com pedidos cominatório e de indenização por danos 

morais, deferiu antecipação de tutela para determinar ao réu que 

promova a retirada de circulação de vídeo pelo aplicativo WahtsApp, 

pena de multa diária de R$ 500,00.

Aduz ,a agravante, em suma, ser parte ilegítima, pois 
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não é proprietária do aplicativo. Sustenta, ainda, impossível impedir a 

transmissão do vídeo pelo aplicativo, já que o conteúdo transmitido 

pelos usuários não se encontra em determinado endereço eletrônico, 

mas nos próprios dispositivos móveis (smartphone).

Concedido o efeito suspensivo, a agravada 

apresentou resposta.

É o relatório. 

Em princípio, não há falar em ilegitimidade passiva 

da agravante , pois cuida-se de empresa que adquiriu a WhatsApp Inc., 

que não tem representação no Brasil, mas disponibiliza ao público seu 

aplicativo em território nacional.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil  Pedido de 

identificação de usuário que divulgou mensagem e de bloqueio de 

compartilhamento de vídeo que o agravante considera prejudicial 

à sua imagem. A agravante tem legitimidade para figurar no polo 

passivo do feito por cuidar-se de empresa que adquiriu a 

WhatsApp Inc. que não tem representação no Brasil mas 

disponibiliza ao público o seu renomado aplicativo para os aqui 

residentes. 1

 
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.2

No entanto, no tocante à determinação para que 

retire de circulação o vídeo do aplicativo, o recurso comporta 

1 Agravo de Instrumento nº 2206951-70.2015.8.26.0000; Luis Mario Galbetti; Comarca: São Paulo; 
Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 10/02/2016; Data de registro: 
10/02/2016.
2 Agravo de Instrumento nº 2204111-24.2014.8.26.0000; Milton Carvalho; Comarca: Franca; Órgão 
julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 29/01/2015; Data de registro: 
04/02/2015.
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provimento.

O aplicativo WhatsApp  volta-se à comunicação 

direta entre pessoas que portam celulares em que armazenado, no caso, 

o conteúdo reputado ofensivo. Assim, o que transmitido pelos usuários 

não se encontra em determinado endereço eletrônico, mas gravado na 

memória física do próprio aparelho.

Dessa forma, ao menos em cognição sumária, parece 

impossível impedir a divulgação de determinado vídeo por meio do 

aplicativo, já que não se trata de bloquear um sítio de internet, de modo 

que deve ser revogada a tutela antecipada concedida.

Essas, em suma, as razões pelas quais, pelo meu 

voto, proponho que se dê parcial provimento ao recurso. 

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES

RELATOR


		2016-11-10T14:31:49+0000
	Not specified




