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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 
Instrumento nº 2036817-73.2016.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em 
que é agravante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é 
agravado JERÔNIMO APARECIDO DE OLIVEIRA.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria negaram 
provimento ao recurso, com declaração de voto do 3º juiz. Sustentou 
oralmente a Dra. Patricia Helena Marta Martins (OAB 164.253).", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores SILVÉRIO DA SILVA (Presidente), THEODURETO 
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.

São Paulo, 23 de novembro de 2016.

SILVÉRIO DA SILVA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 11387

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 2036817-73.2016.8.26.0000

COMARCA: JUNDIAÍ

JUIZ DE 1ª INSTÂNCIA: MARCO AURÉLIO STRADIOTTO DE 

MORAES RIBEIRO SAMPAIO

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 

("FACEBOOK BRASIL")

AGRAVADO: JERONIMO APARECIDO DE OLIVEIRA

INTERESSADO: ANTONIO VASSOLER NETO

L

Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Divulgação de  
fatos tidos como caluniosos na rede social "Facebook". 
Decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela para que 
o "Facebook" apresente todas as mensagens enviadas de modo 
privado pelo réu no período de 01 a 31 de agosto de 2014, a 
fim de instruir ação penal a ser interposta contra o réu. 
Inconformismo do  "Facebook". De acordo com o Marco Civil 
da Internet, as redes sociais têm a obrigação de manter e 
guardar os dados dos usuários. Ausência de violação aos 
princípios constitucionais de inviolabilidade, já que a 
agravante estará cumprindo ordem judicial. Ainda que se 
cuide de ação civil, o teor da comunicação referida é de ilícito 
civil e também penal, não se justificando a recusa. Precedentes 
no Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Agravo 
Regimental prejudicado. Agravo de instrumento improvido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação 

de obrigação de fazer, por não se conformar o corréu FACEBOOK SERVIÇOS 

ONLINE DO BRASIL LTDA. com a decisão copiada às fls. 61, que deferiu o 

pedido de antecipação da tutela para o fim de lhe determinar que forneça 
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cópias de todas as mensagens enviadas pelo corréu ANTONIO VASSOLER 

NETO no período de 1º a 31 de agosto de 2014.

Requereu o provimento do recurso para que seja 

reformada a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida. 

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo.

O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de 

fls. 283/285 por mim proferida.

Contraminuta às fls. 293/297.

Informações prestadas pelo juízo a quo às fls. 306.

Ante a decisão proferida por esta Relatoria às fls. 

283/285, foi interposto agravo regimental pelo agravante FACEBOOK.

É o relatório.

Trata-se de ação de obrigação de fazer onde relata o 

autor JERÔNIMO APARECIDO DE OLIVEIRA, que, em retaliação à demissão 

por justa causa da filha e da mulher do réu ANTONIO VASSOLER NETO, e 

por ter o próprio réu restado vencido em reclamação trabalhista contra o 

autor, o réu teria iniciado uma campanha de calúnias contra o autor na rede 

social Facebook, onde começou a espalhar uma notícia de que a autor 

Jerônimo e sua mulher teriam cometido estupro de vulnerável e tortura na 

creche onde Jerônimo exercia o cargo de Presidente. Ajuizou, então, ação 

de obrigação de fazer, inicialmente somente contra o próprio FACEBOOK 

SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ("FACEBOOK BRASIL"), com pedido 

de antecipação de tutela para que fosse determinado ao FACEBOOK que 

apresentasse todas as mensagens enviadas de modo privado que o réu 

ANTONIO tivesse enviado no período de 1º a 31 de agosto de 2014, a fim 

de instruir ação penal a ser interposta contra ele.

Deferida a antecipação de tutela para que o FACEBOOK 

fornecesse cópias de todas as mensagens enviadas por ANTONIO 

VASSOLER NETO no período de 1º a 31 de agosto de 2014 (fls. 61), esta a 

razão do inconformismo do réu FACEBOOK.
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Alega o agravante FACEBOOK que consoante a Lei n. 

9.296/96, o fornecimento dos dados requeridos pelo autor só pode ser 

deferido para casos de investigação criminal e instrução processual penal; 

que haveria violação aos incisos X e XII do art. 5º da CF/88, e aos artigos 

3º; 7º, I; e 8º, da Lei n. 12.965/14 ("Marco Civil da Internet"); também, 

nesta última lei mencionada, no art. 15 se estabelece que os provedores de 

aplicações como o Facebook são obrigados a armazenar os registros de 

acesso, definidos pelo art. 5º, VIII da mesma lei, como "o conjunto de 

informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação 

de internet a partir de um determinado endereço IP"; e na mesma linha, o 

art. 22 do Marco Civil determina que a parte interessada poderá ajuizar 

ações judiciais para constituir prova com base nos registros de conexão 

e de acesso a aplicações armazenados pelos provedores 

respectivos. Dessa forma, o agravante não está obrigado a armazenar e 

fornecer dados de maneira aleatória, mas tão-somente aqueles apontados 

na lei, sob pena de violação ao disposto no artigo 5º, II da CF/88, no 

tocante ao princípio da legalidade.

Por fim, alega que fornecer todos os conteúdos 

publicados pelo réu Antonio, assim como todas as mensagens privadas 

("inbox"), que este teria enviado a outros usuários implicaria 

necessariamente na disponibilização de conteúdos privados que não 

guardam nenhuma relação com a lide. Ademais, que o parágrafo único do 

art. 22 do marco Civil estabelece que o requerimento para fornecer os 

registros de acesso deverá conter, sob pena de inadmissibilidade, fundados 

indícios da ocorrência do ilícito. E ainda, o conteúdo já trazido pelo autor, 

que foi postado em modo público, além de poder ser acessado por qualquer 

pessoa, já basta para atender ao objetivo do autor, que é a instrução de 

processo criminal.

Houve agravo regimental interposto ante a decisão que 

indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porém, estando o 

agravo de instrumento em condições de julgamento, passo à análise 
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conjunta.

Primeiramente, cumpre salientar que o presente agravo 

de instrumento apenas analisa a correção ou não do indeferimento do 

pedido de concessão da tutela de urgência, verificando a existência de seus 

requisitos.

A respeito desses requisitos, LUIZ FUX, na Obra “Tutela 

Antecipada”, com relação ao CPC de 1973, comenta às pp. 105 que:

“O artigo 273, com sua nova redação, permite a tutela 

antecipada toda vez que a prova inequívoca convença o 

Juízo da verossimilhança (aproximação da verdade) da 

alegação de que o direito objeto do 'judicium' submete-

se a risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Ambos os conceitos devem ser analisados à luz da 

pretensão de direito material e do princípio da 

especificidade, segundo o qual o ordenamento deve dar 

ao credor aquilo que ele obteria se a conduta devida 

fosse voluntariamente cumprida pelo devedor. Em prol 

do prestígio do Judiciário, como atuante substitutivo do 

comportamento devido pelas partes, deve mesmo 

evitar que o credor sinta os efeitos do inadimplemento, 

aqui considerado como 'lesão' ingênere do direito do 

autor.”

De acordo com o art. 300 do CPC/2015 (que veio a se 

equivaler ao art. 273 do CPC/73), "A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (grifei)

De acordo com Cassio Scarpinella Bueno, em sua obra 

"Novo Código de Processo Civil anotado” (São Paulo: Saraiva, 2015. p. 

219):

“A concessão da 'tutela de urgência' pressupõe: (a) 
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probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput). São expressões redacionais do que é 

amplamente consagrado nas expressões latinas fumus boni iuris e 

periculum in mora, respectivamente. (…) A 'tutela de urgência' pode ser 

concedida liminarmente, isto é, no início do processo e sem a oitiva prévia 

da parte contrária, ou após justificação prévia (art. 300, § 2º). A 

justificação prévia, cabe anotar, é alternativa àqueles casos em que os 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência não são passíveis de 

demonstração com a própria petição inicial (prova documental, ata notarial 

ou estudo técnico), sendo o caso, por exemplo, de ouvir testemunhas ou o 

próprio requerente da medida, o que merece ser justificado na própria 

petição em que é formulado o pedido. Nesta hipótese, o mais correto não é 

indeferir o pedido de tutela de urgência, mas designar a referida audiência 

para colheita da prova. De acordo com o § 3º do art. 300, 'a tutela de 

urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão'. Trata-se de previsão que 

se assemelha ao § 2º do art. 273 do CPC de 1973 e do 'pressuposto 

negativo' para a antecipação da tutela a que se refere aquele artigo e que 

estava prevista no art. 302 do Projeto da Câmara e, felizmente, sem par no 

Projeto do Senado. Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a 

vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do 

CPC de 1973, única forma de contornar o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de 

urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em 

que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente 

mais importante para o requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, 

implícito ao sistema  porque isso decorre do 'modelo constitucional'  o 

chamado 'princípio da proporcionalidade', a afastar o rigor literal desejado 

pela nova regra.”.

Neste sentido, a decisão analisou a existência dos 

requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Em que pesem as ponderações lançadas nas razões 
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recursais, no caso em exame, não se encontram justificados os requisitos 

necessários à sua revogação, a ponto de se indeferir a tutela de urgência 

pleiteada pelo autor, ora agravado.

Pelo que consta dos autos, aparentemente presente o 

direito do autor, já que indiscutível que o corréu Antonio Vassoler Neto lhe 

imputou fatos tidos como crimes na rede social "Facebook", e a demora no 

fornecimento das informações pretendidas pode acarretar prejuízo à sua 

defesa na esfera criminal.

O FACEBOOK tem a obrigação de manter e guardar os 

dados dos usuários, de acordo com o Marco Civil da Internet.

Não há violação aos princípios constitucionais de 

inviolabilidade, posto que a agravante estará cumprindo ordem judicial.

Ainda que se cuide de ação civil, o teor da comunicação 

referida é de ilícito civil, e também, de ilícito penal, não se justificando, 

portanto, a recusa.

A respeito do tema, lembro a orientação que tem 

predominado no Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão da relatoria 

do Ministro Félix  Fischer, no RHC 75800 / PR - RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS,  com a seguinte ementa: "II-  O  acesso  ao  conteúdo  

armazenado  em  telefone  celular ou smartphone,  quando  determinada  

judicialmente  a busca e apreensão destes  aparelhos, não ofende o art. 5º, 

inciso XII, da Constituição da  República, porquanto o sigilo a que se refere 

o aludido preceito constitucional é em relação à interceptação telefônica ou 

telemática propriamente  dita,  ou  seja,  é da comunicação de dados, e não 

dos dados em si mesmos".

Também não pode o agravante Facebook se imiscuir e 

pretender a defesa indireta do corréu Antonio Vassoler Neto, já que os réus 

não têm os mesmos advogados, e somente aquele réu pode se defender 

diretamente dos fatos que lhe foram imputados e justificar as razões pelas 

quais agiu da forma descrita na inicial. Ademais, ainda que eventual 
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investigação criminal já tenha sido concluída, a juntada de fatos novos, ou 

de documentos dos quais o autor estava impossibilitado de juntar à época 

adequada (justamente pela recusa do agravante Facebook), tem 

possibilidade de reverter a situação em seu favor, ou até mesmo confirmar 

os fatos criminosos, conforme análise das autoridades criminais 

competentes, não cabendo ao Facebook fazer o prejulgamento da 

pertinência das informações pleiteadas.

Como já dito, no caso não é possível se antecipar a 

tutela como pretendido pela agravante (revogando a liminar dada em favor 

do agravado), reservada à situações excepcionais, aqui não encontradas.

E a simples demora na solução não pode ser 

fundamento para revogação da tutela antecipada. A respeito, já se 

pronunciou o STJ:

“...'A simples demora na solução da demanda não 

pode, de modo genérico, ser considerada como 

caracterização da existência de fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações 

excepcionalíssimas' (STJ -1ª Turma, Resp nº 113.368-

PR, Rel. Min.José Delgado, j. 07/04/97, DJU 19/05/97, 

pág. 20.593. No mesmo sentido: Resp nº 141.699-PR, 

06/10/97, DJU 17/11/97, pág. 59.461; Resp nº 

136.688-SC, 06/10/97, DJU 17/11/97, pág. 59.454; 

Resp nº 133.219-PR, 02/10/97, DJU 17/11/97, pág. 

59.450; Resp nº 114.738-PR, 24/04/97, DJU 

09/06/97, pág. 25.475). 'São pressupostos de qualquer 

espécie de concessão de liminar a prova inequívoca e a 

verossimilhança da alegação. 'O fumus boni juris 

deverá estar, portanto, especialmente qualificado: 

exige-se que os fatos, examinados com base na prova 

já carreada, possam ser tidos como fatos certos. Em 

outras palavras: diferentemente do que ocorre no 
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processo cautelar (onde há juízo de plausibilidade 

quanto ao direito e de probabilidade quanto aos fatos 

alegados), a antecipação da tutela de mérito supõe 

verossimilhança quanto ao fundamento de direito, que 

decorre de (relativa) certeza quanto à verdade dos 

fatos' " (ZAVASCKI, "Antecipação...", Saraiva, 1997, p. 

76).

Na mesma esteira, julgado do Agravo de Instrumento 

850.734-2, do Egrégio Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, que 

teve como relator o Juiz ANDRADE MARQUES, sobre o tema bem se 

exprime:

“A excepcionalidade de que se reveste a antecipação da 

tutela exige do julgador equilíbrio e cautela, pois o 

devido processo legal não é compatível com a 

precipitação e a unilateralidade (cf. 'O JUIZ E A 

TUTELA ANTECIPADA', de JOÃO BATISTA LOPES, in 

'Caderno de Doutrina APAMAGIS', p. 19). A presteza da 

jurisdição veio para atenuar a demora na solução dos 

processos, mas não pode ser prodigalizada a ponto de 

ficar caracterizado o desrespeito a lei. Para a 

antecipação exige-se o firme convencimento do Juiz a 

respeito da verossimilhança da situação jurídica 

exposta e da juridicidade da solução perseguida...”.

De todo modo, o mérito da ação será analisado 

posteriormente, após a devida instrução processual.

Assim, a r. decisão agravada deve ser confirmada pelos 

seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente 

adotados como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos 

do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal 

de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
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se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente 

motivada, houver de mantê-la”.

Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo 

regimental tem sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para 

evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da 

razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros: Apelação 

994.06.023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1ª Câmara, São Paulo, em 

17/06/2010; AI 990.10.1539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1ª 

Câmara, Jaú, em 17/06/2010; Apelação 994.02.069946-8, Rel. Des. Paulo 

Eduardo Razuk, 1ª Câmara, São Paulo, em 08/06/2010; Apelação 

994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2ª Câmara, São José do Rio 

Preto, em 29/06/2010; Apelação 994.04.069012-1, Rel. Des. José Roberto 

Bedran, 2ª Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; Apelação 

990.10.031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, 3ª Câmara, São Paulo, em 

13/04/2010; Apelação 994.05.00973556, Rel. Des. James Siano, 5ª 

Câmara, Barretos, em 19/05/2010; Apelação 994.01.017050-8, Rel. Des. 

José Joaquim dos Santos, 6ª Câmara, São Paulo, em 27/05/2010; Apelação 

994.04.073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6ª Câmara, Indaiatuba; em 

01/07/2010; Apelação 991.09.079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11ª 

Câmara, Lins; em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13ª 

Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de 

Instrumento 990.10.032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, 15ª 

Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. 

Simões de Vergueiro, 17ª Câmara, Araçatuba, em 09/06/2010; Apelação 

991.00.0213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23ª Câmara, São 

Paulo, em 09/06/2010; Apelação nº 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. 

Cesar Lacerda, 28ª Câmara, em 27.07.2010.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado 

este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de 

o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, 

inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão 

ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2ª 
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Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-

ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 

2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004; e REsp n° 265.534-DF, 

4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).

E outros fundamentos são dispensáveis diante da 

adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão agravada, e aqui 

expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos 

termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo regimental, 

e nego provimento ao agravo de instrumento.

SILVÉRIO DA SILVA

Relator
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Voto nº 3610/alc
Agravo de Instrumento nº 2036817-73.2016.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda 
Agravado: Jerônimo Aparecido de Oliveira 
Interessado: Antonio Vassoler Neto

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO 3º JUIZ

Trata-se de agravo de instrumento interposto por  FACEBOOK 

SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a respeitável decisão de fls. 61, que deferiu a 

antecipação da tutela e determinou à agravante o fornecimento de “cópias de todas as mensagens 

enviadas por Antonio Vassoler Neto no período  de 1º a 31 de agosto de 2014.”

Alega a agravante que: i) não há interesse processual para o pedido 

deduzido pelo autor-agravado, porquanto os respectivos conteúdos das mensagens já foram juntados 

aos autos pelo próprio autor; ii) o fornecimento de todos os conteúdos publicados por Antonio Vassoler 

Neto e das denominadas mensagens in box viola a Constituição Federal se não determinado em 

procedimento criminal, previsto na Lei nº 9.296/1996; iii) inexiste norma jurídica obrigando os 

provedores de aplicações de internet a preservarem os conteúdos publicados ou comunicações 

privadas.

Negado o efeito suspensivo pretendido pela agravante, em 

conformidade com o r. entendimento segundo o qual “o FACEBOOK tem a obrigação de manter e 

guardar os dados dos usuários, de acordo com o Marco Civil da Internet. Não há violação aos 

princípios constitucionais de inviolabilidade, posto que a agravante estará cumprindo ordem 

judicial”.

Respondido o recurso, em sessão a Douta Maioria negou provimento 

ao agravo, sob a seguinte ementa:

Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Divulgação de fatos tidos como 
caluniosos na rede social “Facebook. Decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela para 
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que o “Facebook” apresente todas as mensagens enviadas de modo privado pelo réu no período de 
01 a 31 de agosto de 2014, a fim de instruir ação penal a ser interposta contra o réu. 
Inconformismo do “Facebook”. De acordo com o Marco Civil da Internet, as redes sociais têm a 
obrigação de manter e guardar os dados dos usuários. Ausência de violação aos princípios 
constitucionais de inviolabilidade, já que a agravante estará cumprindo ordem judicial. Ainda que 
se cuide de ação civil, o teor da comunicação referida é de ilícito civil e também penal, não se 
justificando a recusa. Precedentes no Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Agravo 
Regimental prejudicado. Agravo de instrumento provido. 

Pois bem.

Em que pese os consistentes fundamentos expostos no voto vencedor 

do eminente Relator Sorteado, a questão controvertida comportava outra solução, como se passa a 

demonstrar.

É que a r. decisão agravada determinou ao Facebook não o 

“fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações da internet”, como 

autoriza expressamente o artigo 22, do Marco Civil1, mas sim o fornecimento de “cópias de todas as 

mensagens enviadas por Antonio Vassoler Neto no período de 1º a 31 de agosto de 2014”2.

Data maxima venia, os registros de conexão ou de acesso, úteis à 

identificação da pessoa responsável pelas postagens supostamente ilícitas, não se confundem com as 

próprias mensagens postadas. O que o Marco Civil da Internet estabelece é a obrigação de as 

provedoras de aplicação guardarem por seis meses e fornecerem os dados de registro da conexão ou 

do acesso judicialmente, a fim de que o usuário-responsável seja identificado3 e não os conteúdos 

inseridos pelos usuários.

1 Artigo 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo 
judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável 
pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a publicações de internet.
2 “Vistos. Defiro a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao corréu Facebook que forneça 
cópias de todas as mensagens enviadas por Antonio Vassoler Neto no período de 1º a 31 de agosto de 
2014. Tal mensagens fornecidas serão utilizadas como provas em processo criminal, e, por isso, devem 
ser acessíveis ao autor sem demora, pois podem causar danos de difícil reparação.”
3 Artigo 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça 
essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os 
respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de 
segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.
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Ademais, a r. decisão de primeiro grau, ao determinar que todas as 

mensagens postadas pelo corréu em agosto de 2014 fossem enviadas ao r. Juízo a quo, não apenas as 

que são públicas, mas também as privadas, não apenas aquelas destinadas ao autor da ação, mas todas, 

sem exceções, incluindo terceiros, agride violentamente não apenas a norma contida no artigo 3º, II, do 

Marco Civil da Internet4, mas também as normas constitucionais que protegem a mesma privacidade e 

a inviolabilidade de correspondência. E nem ao menos se cuidou, ao que consta, para se preservar o 

sigilo de tais informações requisitadas, como exige o artigo 23, do Marco Civil.

Em outras palavras, se a vítima foi ofendida em sua honra por 

postagens inseridas por terceiros no Facebook, presume-se que tenha tido acesso a tais postagens, pois 

do contrário não teria ciência do fato (no caso, não se alega o contrário). Assim, resta-lhe pedir 

judicialmente o concurso do provedor de aplicações de internet para se verificar os dados dos 

registros das mensagens, que devem ser guardados por seis meses, como se viu, não tendo o direito, 

contudo, de exigir também o fornecimento de cópias de tais postagens, pois inexiste a obrigação de 

guardá-las.

Por tais fundamentos é que dava provimento ao agravo de 

instrumento, para reformar a r. decisão e indeferir o pedido de tutela de urgência.

          ALEXANDRE COELHO

                         3º Juiz

4 Artigo 3º.  A disciplina do uso da internet  no Brasil tem  os seguintes  princípios: I  (...); II  proteção 
da privacidade; (...)”
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