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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1117768-33.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FACEBOOK 
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, são apelados LEONARDO PEREIRA DOS 
SANTOS e TIM CELULAR S.A..

ACORDAM, em 6ª 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 PERCIVAL 
NOGUEIRA (Presidente) e VITO GUGLIELMI.

São Paulo, 10 de dezembro de 2015. 

Fortes Barbosa
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação 1117768-33.2014.8.26.0100
Apelante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 
Apelados: Leonardo Pereira dos Santos e outro
Voto 9640

EMENTA
Cominatória  Fornecimento de registros de acesso disponíveis e 
dados cadastrais relativos ao aplicativo WhatsApp para auxílio na 
identificação do autor de ato ilícito  Ilegitimidade passiva e 
ausência de interesse de agir não configurados  Impossibilidade de 
cumprimento de ordem judicial não demonstrada  Procedência 
mantida  Recurso desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto 
contra sentença emitida pelo r. Juízo de Direito da 
45ª Vara Cível do Foro Central (Comarca da Capital), 
que julgou procedente ação cominatória, determinando 
que: a) a requerida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO 
BRASIL LTDA. forneça os registros de acesso 
disponíveis da linha (11) 95869-6754 e quaisquer 
outros dados cadastrais que possam auxiliar na 
identificação do autor do ilícito noticiado; b) a 
requerida TIM CELULAR S.A. forneça os registros e 
dados cadastrais disponíveis em relação à linha (11) 
95869-6754. Condenou-se as rés, ainda, ao pagamento 
de custas, despesas processuais e verba honorária 
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 
(fls. 215/222). 

A apelante insiste ser parte ilegítima 
para figurar no polo passivo da demanda, 
argumentando que é uma empresa brasileira e não 
possui qualquer participação ou controle da empresa 
americana WhatsApp Inc., não estando caracterizada 
hipótese de grupo de sociedades, tal como previsto 
no art. 265 da Lei 6404/76. Esclarece que a operação 
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realizada consistiu na aquisição de participação 
societária da empresa WhatsApp Inc. pela empresa 
Facebook Inc., com a consequente manutenção da 
distinção entre a personalidade jurídica das 
referidas empresas. Esclarece que ele próprio, 
Facebook Brasil, consiste em uma terceira sociedade, 
com personalidade distinta. Argumenta estar ausente 
o interesse processual do apelado, esclarecendo que 
quem recebe mensagem via WhatsApp sabe o número de 
telefone celular do remetente e, para se chegar à 
identificação completa do respectivo usuário, 
nenhuma providência é necessária junto ao provedor 
do aplicativo em questão, mas, isso sim, perante a 
operadora de telefonia móvel fornecedora da linha. 
Acrescenta que o provedor do aplicativo WhatsApp não 
poderia fornecer qualquer informação passível de 
identificar usuário seu, além do número de telefone 
celular, que já acompanha as mensagens envidas e que 
o apelado já possui. No mérito, sustenta que a 
pretensão de obrigá-lo a fornecer dados para a 
identificação de usuário do aplicativo WhatsApp é 
impossível, esclarecendo que, além de não ser o 
proprietário, provedor ou operador do WhatsApp, o 
próprio provedor não coleta dados de localização, 
IPs, logs de acesso ou outras informações de contato 
de seus usuários. Salienta que, nos termos do Marco 
Civil da Internet (Lei 12.965/2014), somente o 
efetivo provedor da aplicação da Internet deve 
cumprir ordens judiciais de fornecimento de dados de 
seus usuários. Afirma que a sentença é juridicamente 
infundada e tecnicamente impossível, ofendendo a 
tutela da liberdade de associação e iniciativa da 
empresa, além do princípio da legalidade. Argumenta 
que jamais se opôs a qualquer pretensão do apelado, 
dependendo apenas de prolação de uma ordem judicial 
para fornecer os dados que se encontram disponíveis 
em sua base de dados, razão pela qual deve ficar 
isento do pagamento dos ônus sucumbenciais. Pede 
reforma (fls. 240/275).
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Em contrarrazões, o apelado propõe seja 
mantido o veredicto (fls. 298/309).

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 
315).

É o relatório.

O autor ajuizou ação cominatória narrando, 
em síntese, que em meados de agosto de 2014 passou a 
ser vítima de sucessivas ofensas e ameaças 
perpetradas, de forma anônima, por meio de mensagens 
SMS e por meio do aplicativo WhatsApp. Esclarece que 
tais mensagens contêm detalhes de sua vida pessoal, 
como residência, nome da empresa em que trabalha, 
horários de deslocamento e nome de familiares. 
Sustenta, ainda, que as mensagens possuem conotação 
ofensiva a si próprio e a sua namorada. Pretende 
seja o réu Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 
condenado a fornecer os registros de acesso, na data 
de 23 de setembro de 2014, referentes à linha de 
telefone móvel número 11-95869-6754, utilizada no 
aplicativo móvel WhatsApp, bem como seja a ré Tim 
Celular condenada a fornecer os registros referentes 
à citada linha de telefone (fls. 01/18).

A ré Tim Celular, em defesa, sustenta que 
apenas por meio de ordem judicial pode quebrar o 
sigilo de dados cadastrais de seus usuários. 
Esclarece que não se opõe ao pedido, sendo indevida 
condenação em ônus da sucumbência (fls. 60/65).

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., 
após arguir preliminares de ilegitimidade passiva e 
ausência de interesse processual, aduz ser 
impossível o cumprimento da pretensão buscada (fls. 
104/126).

A ação foi julgada procedente e o réu 
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Facebook pretende reforma. 

De início, as questões preliminares 
suscitadas não comportam acolhimento. 

As condições da ação são apreciadas em 
abstrato, a partir da pretensão deduzida pela parte-
autora, sem confronto com provas ou com as alegações 
defensivas.

Nesse sentido, conforme já foi analisado 
por este Tribunal, de acordo com documentos 
submetidos à Securities And Exchange Commission dos 
Estados Unidos e constantes de sítio eletrônico 
mantido pelo grupo empresarial a que pertence a 
Facebook Brasil, em 19 de fevereiro de 2014, foi 
firmado acordo 
(http://investor.fb.com/secfiling.cfm?filingID=13268
01-14-10), finalizado em 6 de outubro seguinte 
(http://investor.fb.com/secfiling.cfm?filingid=13268
01-14-37&CIK=1326801), por meio do qual restou 
promovida a fusão da WhatsApp Inc. com sociedade 
subsidiária integral de Facebook Inc., passando o co-
fundador e presidente daquela a compor a diretoria 
desta (AI 2095843-36.2015.8.26.0000, 1ª Cam. Dir 
Priv., Rel. Cláudio Godoy, J. 11.8.2015). 

Formou-se, entre as empresas, um 
encadeamento destinado à prestação de serviços, o 
que conduz à pertinência subjetiva da apelante. Para 
o consumidor, portanto, as empresas citadas 
apresentam-se como parceiras, não sendo de fácil 
compreensão a distinção da atividade de cada uma, 
mostrando-se, em face do mercado consumidor, como 
único grupo empresarial. A legitimidade passiva 
deriva de tal fato.

No mesmo sentido, já foi decidido por este 
mesmo Tribunal: 
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“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, do 
CPC. Recurso provido em parte” (AI n. 
2204111-24.2014.8.26.0000, 4ª Câm., Rel. 
MILTON CARVALHO. J. 29.1.2015).

“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 
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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 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” (AI nº 2114774-24.2014, 8ª Cam. 
Dir. Priv., Rel. Des. Salles Rossi, J. 
1.9.2014). 

Acresça-se que os usuários do aplicativo 
WhatsApp cadastraram-se por meio de telefones 
celulares instalados no Brasil, onde os atos 
ilícitos produzem efeito, o que mostra razoável o 
ajuizamento da ação no domicílio do autor e que a 
pessoa jurídica que representa os interesses do 
Facebook Inc. em nosso país, como sua subsidiária, 
figure no polo passivo da ação. 

O requerimento formulado preenche os 
requisitos enumerados no parágrafo único do artigo 
22 da Lei 12.965, cabendo assinalar ser incorreta a 
interpretação restritiva conferida pela recorrente à 
expressão “responsável pela guarda” contida no texto 
do “caput” do referido artigo 22. O dever de guarda, 
desde que persista a formação de uma cadeia para 
fornecimento de serviços, expande-se e é 
compartilhado por todas as empresas componentes 
deste encadeamento horizontal ou vertical.

Na lição de Ricardo Lorenzetti: “a regra 
de identificação constitui um ônus que se impõe 
àquele que estiver em melhores condições de cumpri-
la com os menores custos. Neste caso, são os 
intermediários que podem desempenhar este papel, uma 
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vez que têm a possibilidade de estabelecer 
critérios, pautas e filtros para que os usuários 
sejam identificáveis” (Comércio Eletrônico, 1ª 
edição, RT, São Paulo, 2004, pág. 440).

Da mesma forma, não há que se falar em 
ausência de interesse de agir do apelado. 

O interesse de agir se vincula à presença 
de uma pretensão resistida e da utilização de um 
rito processual adequado ao conhecimento dos fatos 
narrados.

O interesse de agir está presente, 
porquanto a atuação da tutela jurisdicional era 
necessária e foi utilizado rito processual adequado.

Não há, portanto, carência de ação para 
ser reconhecida.

No mérito melhor sorte não assiste ao 
apelante.

Ainda que a Constituição da República e a 
Lei do Marco Civil da Internet protejam o sigilo do 
conteúdo das comunicações, não se concebe a 
manutenção do anonimato daqueles que efetivam a 
divulgação de mensagens de conteúdo ilícito e que 
ostentam a única finalidade de agredir e violar 
direitos subjetivos alheios. Tal situação não se 
coaduna com a própria natureza dos serviços de 
transmissão de dados prestados pelo apelante. 

Frisa-se que o E. Supremo Tribunal 
Federal, em causa dotada de certa analogia com a 
presente, esboçou este mesmo ponto de vista (1ª T., 
HC 74.678, rel. Min. Moreira Alves, j. 10.6.1997), 
explicitando não haver obrigação de reserva de 
sigilo com respeito ao emitende de mensagens 
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criminosas.

Não há que se falar em impossibilidade de 
cumprimento da medida. 

Isso porque a apelante atua no Brasil como 
prestadora do serviço oferecido no mercado 
globalizado, devendo, assim, responder pelas 
consequências dos serviços prestados.

Não é plausível a alegada ingerência sobre 
o aplicativo WhatsApp, pois, fazendo parte do mesmo 
grupo e atuando no Brasil, tem possibilidade de 
encontrar os meios necessários para cumprimento da 
ordem judicial, fornecendo os registros de acessos 
requisitados. 

O apelante tem o dever de colaborar com a 
administração da Justiça, principalmente para 
esclarecimento de fatos lesivos à personalidade de 
outrem, cabendo esclarecer que eventual dificuldade 
ou onerosidade não justifica a alegada 
impossibilidade técnica ou jurídica de atendimento à 
ordem judicial.

Ademais, a apelante não demonstrou a 
impossibilidade, até mesmo pela WhatsApp Inc., de 
apresentação dos dados cadastrais e outras 
informações de contato dos usuários.

Por fim, configurada, pois, a necessidade 
da parte vir a Juízo para alcançar tutela 
jurisdicional que lhe fosse útil, bem assim a 
procedência do feito, foi correta a condenação ao 
pagamento de honorários advocatícios, diante do 
princípio da causalidade.

Acresça-se que, ainda que seja necessária 
determinação judicial para que sejam fornecidos os 
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dados solicitados, a ré resistiu ao pedido, 
apresentando contestação e recurso de apelação, 
alegando, ainda, impossibilidade de atendimento ao 
comando judicial, de modo que está caracterizada a 
resistência ao pedido e a consequente imposição ao 
pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nega-se, por isso, provimento ao apelo.

Fortes Barbosa 

Relator


