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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2184235-15.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADMIR 
DONIZETI FERRO, é agravado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 
LTDA.

ACORDAM, em 2ª 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 JOSÉ 
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2017

ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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.AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo n.: 2184235-15.2016.8.26.0000
Nº de 1ª Instância: 1075523-36.2016.8.26.0100
Comarca:   São Paulo (35ª Vara Cível Central)
Agravante:Admir Donizeti Ferro 
Agravada: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Juiz:           Cesar Augusto Vieira Macedo
Voto n.  9.355

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela 
Provisória de Urgência – WhatsApp - Legitimidade "ad 
causam" do Facebook, com sede no País, pertencente ao 
mesmo Grupo Econômico, para responder, no cumprimento da 
legislação brasileira, pelos atos aqui praticados por intermédio 
do referido aplicativo - Mensagem protegida por criptografia 
ponta-a-ponta - Sendo cifradas as mensagens, a provedora não 
tem como ler ou rastrear mensagens compartilhadas ou a 
origem da transmissão inicial, sem precedente infiltração em 
grupos de conversas ou em canais ou hackeamento do aparelho, 
mas apenas os usuários de cada extremo da mensagem 
protegida – Evidência de inviabilidade técnica de fornecer os 
dados dos IPs do usuário, que começou a compartilhar a 
imagem considerada ofensiva, e daqueles que a compartilharam 
no aplicativo - Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de 

liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. preceito cominatório, 

da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 38, que indeferiu a tutela de 

urgência requerida pelo agravante, consistente no fornecimento dos dados 

de IPs, de quem iniciou o envio da mensagem, e dos que a compartilharam, 

cujo conteúdo entende lhe seja ofensivo, sob o fundamento de que o 

requisito da urgência não restou demonstrado.

Sustenta o recorrente a necessidade da tutela de 
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urgência, por ser politico de bastante relevância e influência na cidade de 

São Bernardo do Campo, e candidato a Vice-Prefeito nas Eleições de 2016, 

sendo exemplo de pessoa idônea, que cumpre seus deveres de cidadão e  

sempre se comprometeu a ajudar as demais pessoas da cidade onde atuava 

como representante, na qual já foi Deputado, tendo em julho de 2016 

passado a receber, juntamente com seus familiares, mensagens  

difamatórias através do aplicativo WhatsApp, acusando-o de desviar 

quantias em dinheiro, colocando sua reputação em risco, por se tratar de 

ano eleitoral, situação agravada pelo fato de certamente ter o criminoso 

ciência de que tem grandes chances de ser eleito, ressaltando que o prazo 

legal para armazenamento de dados eletrônicos é de apenas 06 (seis) 

meses, nos termos do artigo 15 da Lei n. 12.965/14 e o indeferimento da 

tutela de urgência poderá dar ao criminoso virtual a chance de nunca ser 

encontrado.

Pleiteia a concessão da tutela de urgência para que a 

agravada forneça os dados dos IPs do usuário, que começou a compartilhar 

a imagem, e daqueles que a compartilharam no aplicativo WhatsApp e a 

reforma da decisão.

Deferida a liminar (fls.45/46), houve resposta às fls. 

56/77 (fls.78/141), sustentando ser empresa distinta da WhatsApp Inc., que 

possui obrigação de fornecer os dados pretendidos, inexistindo o fumus 

boni iuris, e é impossível o cumprimento da obrigação nos aspectos fático 

e jurídico, por estarem as mensagens protegidas pela criptografia ponta-a-

ponta, não podendo esquadrinhar o histórico das mensagens enviadas pelos 

usuários e averiguar o primeiro usuário a divulgar o conteúdo ofensivo, 

haja vista a impossibilidade técnica devido à criptografia, aduzindo, em 
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relação ao fornecimento de dados do usuário, que as mensagens enviadas 

são acompanhadas pelo número do telefone celular do remetente, ou por 

seu nome ou apelido, cabendo a identificação à operadora de telefonia 

móvel fornecedora da linha, e não há justificativa motivada da utilidade 

dos registros solicitados de acesso a aplicações de Internet, pugnando pela 

manutenção da decisão.

É o Relatório.

  Como se colhe da lição de Maurício Ferreira Cunha1, o 

Marco Civil da Internet se sustenta em três núcleos que conferem garantias, 

direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, "a liberdade de 

expressão (free speech), a neutralidade da rede (net neutrality) e a proteção 

à intimidade dos usuários (privacy)", equiparando-se os usuários aos 

consumidores e sujeitando-se aos comandos da Lei, os provedores de 

conexão à internet e os provedores de acesso às aplicações de internet, 

pessoas físicas ou jurídicas, sediados no país ou no exterior.

  Dispõe o art.11 e parágrafos da Lei n. 12.965/2014 que 

em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de 

registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de 

conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos 

ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a 

legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados 

pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros, o que se 

aplica aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das 

comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no 

1 CUNHA, Maurício Ferreira.  CABELLO.  A Defesa dos Interesses e dos Direitos dos Usuários de 
Internet em Juízo: Marco Civil da Internet. Coord. George Salomão Leite e Ronaldo Lemos. São Paulo: 
Atlas, 2014, p.1007.
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Brasil.

A legislação brasileira, como se extrai do § 2º do art. 

11, se aplica mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica 

sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo 

menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento 

no Brasil.

  É de conhecimento geral que em 19/02/2014 a 

FACEBOOK adquiriu a Whatsapp Inc., a cujo grupo econômico pertence o 

agravado, o que o legitima a responder, no cumprimento da legislação 

brasileira, pelos atos aqui praticados por intermédio do referido aplicativo. 

Dispõe o art. 15 do Marco Civil da Internet (Lei 

12.965/2014) que o provedor de aplicações de internet, que é aquele que 

disponibiliza um conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por 

meio de um terminal conectado à internet (art. 5º, VII,Lei 12.965/2014),  

que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com 

fins econômicos, como é o caso do Facebook e do WhatsApp, deverá 

manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob 

sigilo, pelo prazo de 6 (seis) meses.

A esse respeito, é oportuna a lição de Marcos Antonio 

Assumpção Cabello2 com base nos incisos V, VI, VII e VIII do art. 5º da 

Lei 12.965/2014, no sentido de que "a definição legal de registro de 

conexão à internet é o 'conjunto de informações referentes à data e hora de 

início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP 

utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados', 

2 CABELLO, Marcos Antonio Assumpção. Da guarda de registros de acesso a aplicações de Internet. 
Marco Civil da Internet. Coord. George Salomão Leite e Ronaldo Lemos. São Paulo: Atlas, 2014, p.712.
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sem se preocupar com o conteúdo acessado" e que "a definição prevista no 

Marco Civil da Internet para registro de acesso à aplicação de internet é o 

'conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma 

determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP', 

servindo para identificar qual endereço IP acessou determinada aplicação 

da internet".

A obrigatoriedade de informações, em conformidade 

com o art. 22 da Lei n. 12.965/2015, cinge-se aos registros de conexão ou 

de registros de acesso a aplicações de internet.

Todavia, no caso específico do WhatsApp, todas as 

contas estão ligadas a um número de telefone, e o agravante, além da 

mensagem, tem conhecimento do número de telefone de quem enviou a 

mensagem que entende ofensiva, como se observa às fls.13, e com ela, se 

não for de seu conhecimento, poderá obter os dados de seu titular por 

intermédio da concessionária de telefonia.

Como se verifica ainda do documento de fls. 13, tal 

mensagem já estava protegida por criptografia ponta-a-ponta, o que passou 

a ser adotado pela WhatsApp desde o mês de abril/2016, o que significa 

que, sendo cifradas as mensagens, a provedora não tem como ler ou 

rastrear mensagens compartilhadas ou a origem da transmissão inicial, sem 

precedente infiltração em grupos de conversas ou em canais ou 

hackeamento do aparelho3, mas apenas os usuários de cada extremo da 

mensagem protegida.       

Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que 
3 <http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/07/como-policia-pode-dar-volta-na-
criptografia-do-whatsapp.html>. Acesso em 06/02/2017.
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evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode 

ser verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro. 

Provável seria, etimologicamente, o que se pode provar como verdadeiro”. 

Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves4 que: "o 

convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela 

parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto 

em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de 

probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte".  

O juiz somente concede a tutela de urgência se 

convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do 

periculum in mora.

Não havendo evidência da possibilidade técnica da 

pretensão do agravante, o que poderá demonstrar melhor na ação principal, 

não procede a tutela de urgência, ficando revogada a liminar concedida às 

fls. 45/46. 

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo 

de instrumento.

ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica

4 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.
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