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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Agravo de Instrumento nº 2060542-28.2015.8.26.0000, da 
Comarca de São Paulo, em que é agravante FACEBOOK 
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é agravada FRANÇOISE 
FRASSON MONTT MARCHANT (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9ª 
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 GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem 
voto), LUCILA TOLEDO E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.

São Paulo, 5 de novembro de 2015. 

Theodureto Camargo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento Nº 2060542-28.2015.8.26.0000
Agravante: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 
Agravado: Françoise Frasson Montt Marchant
(Voto nº 12.863)

EMENTA: AÇÃO COMINATÓRIA  PRETENSÃO DA 
AUTORA DE OBTER COMANDO JUDICIAL QUE 
OBRIGUE A RÉ, ORA AGRAVANTE, A FORNECER OS 
REGISTROS DE CRIAÇÃO, DE CONEXÃO E DE 
ACESSO ÀS CONVERSAS VEICULADAS PELO 
APLICATIVO “WHATSAPP”  TUTELA ANTECIPADA 
DEFERIDA  ALEGAÇÃO DO FACEBOOK BRASIL  DE 
QUE NÃO POSSUI GERENCIA SOBRE O APLICATIVO, 
QUE PERTENCE A UMA EMPRESA AMERICANA  
QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM  
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA SEDE, 
PARA NÃO HAVER SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA  
POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL  POSSIBILIDADE DE 
GRAVE LESÃO À AUTORA DA AÇÃO, COM A 
DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE SUA IMAGEM  
FOTOGRAFIAS PORNOGRÁFICAS  DECISÃO 
MANTIDA  RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. 

decisão de fls. 308/309, que, nos autos da ação de 

obrigação de fazer, cumulada com preceito cominatório e 

pedido de liminar, concedeu a tutela antecipada para 

determinar que o réu, nos termos do § 1º do art. 10 e do 

art. 22, ambos da Lei nº 12.962, de 23 de abril de 2014, 

fornecesse os registros de criação, de conexão e de 

acesso na forma postulada pela autora no item “a” de 

páginas 71 e 72, no prazo de 15 dias, sob pena de multa 

fixada em R$ 5.000,00.

Pretende o agravante a concessão de liminar e a 

reforma do r. pronunciamento sob a alegação, em síntese, 

de que a obrigação imposta é impossível de ser cumprida, 
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pois a agravante não possui gerência sobre o WhatsApp. 

Sustenta ser parte ilegítima em relação à providência 

postulada frente a esse aplicativo, além de não ter 

capacidade técnica para dar atendimento à determinação 

judicial. Esclarece que o Facebook Brasil é uma empresa 

brasileira, criada em 2011 e não possui relação de 

controle, gestão ou operação do WhatsApp; embora 

noticiada a aquisição desse aplicativo pela Facebook 

Brasil, tal transação ainda não foi concluída; o 

aplicativo mencionado ainda é de propriedade da WhatsApp 

Inc., com sede nos EUA e sem representação no Brasil. 

Sustenta, também que, para se chegar à identificação 

completa do usuário, nenhuma providência é necessária 

junto ao provedor do aplicativo em questão, mas sim, 

perante a operadora de telefonia móvel fornecedora da 

linha. Por fim, nega ser cabível a imposição de multa, 

tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da 

obrigação imposta.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, 

consoante decisão de fls. 456/460.

O pedido de reconsideração formulado pelo agravante 

(fls. 462/469) foi indeferido pela decisão de fls. 

576/577.

Contrarrazões às fls. 470/492.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deu parecer pelo 

desprovimento do recurso (fls. 580/585).
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As partes não se opuseram ao julgamento virtual 

(fls. 574).

É o relatório.

1.- O recurso não comporta provimento.

A agravada ajuizou ação de obrigação de fazer, com 

preceito cominatório e pedido de antecipação de tutela, 

sustentando que seu nome e imagem estão associados de 

forma indevida a questões de cunho sexual, em nítida 

ofensa ao direito de personalidade protegido pela 

Constituição Federal (art. 5º, inciso X); foi assediada 

por um rapaz que conheceu na rede mundial de computadores 

e manteve conversas privadas por meio do aplicativo 

WhatsApp; no dia 10 de janeiro de 2015, realizou fotos e 

vídeos nua e as encaminhou ao interlocutor, sob a 

promessa de sigilo. Contudo, dois dias depois tomou 

conhecimento de que suas fotos estavam sendo divulgadas 

para diversos grupos participantes do referido 

aplicativo; a par disso, descobriu que o rapaz que a 

assediou também apresentava um perfil na página do 

Facebook e que  seu próprio perfil no Facebook havia sido 

falsificado, com a publicação das aludidas fotos, bem 

como proferidas expressões grosseiras com o objetivo de 

macular a sua honra e imagem. Por tais razões, pleiteou a 

concessão de ordem judicial que obrigue a demanda a 

fornecer os dados das pessoas que administram os aludidos 

grupos, a fim de que possa tomar as medidas necessárias à 

responsabilização de cada uma delas.

Assim, correta a r. decisão recorrida que deferiu a 
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antecipação de tutela e determinou a intimação da 

requerida, ora agravante, para cumprimento do comando 

judicial no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 

5.000,00.

De fato, é evidente o periculum in mora, na medida 

em que as conversas indicadas na inicial apresentam 

conteúdo difamatório com relação à autora, menor de 

idade, inclusive com divulgação de fotografias de caráter 

pornográfico.

De outra parte, a questão atinente à ilegitimidade 

passiva ad causam não chegou a ser enfrentada pelo MM. 

Juiz a quo, razão pela qual se torna inviável sua 

apreciação nesta sede recursal, para não haver supressão 

de instância.

Por consequência, não se vislumbra, ao menos nesse 

momento, a impossibilidade de fornecimento das 

informações pleiteadas na inicial da ação.

Não se pode olvidar que os fatos narrados na inicial 

da ação de obrigação de fazer são extremamente graves, 

principalmente porque se trata da veiculação de fotos e 

vídeos de pessoa relativamente incapaz, e sua 

disseminação deve ser restringida rapidamente, para 

evitar danos maiores à imagem da agravada.

Com relação à multa imposta, conforme anteriormente 

decidido “Por outro lado, como é cediço, o § 4º do art. 

461 do CPC estabelece que 'o juiz poderá, na hipótese do 

parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao 
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réu, independentemente de pedido do autor, se for 

suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe 

prazo razoável para o cumprimento do preceito.'

“Não se trata, portanto, de juízo de conveniência ou 

oportunidade, mas sim, de aplicação da lei, pois é de se 

considerar que, se existe lide traduzida pela demanda em 

questão é porque o mero pedido extrajudicial foi 

insuficiente e em razão disso a agravada teve de se valer 

de intervenção judicial.

“Por conseguinte, não merece acolhimento o pleito da 

agravante de supressão das astreintes, sob pena de 

desvirtuamento de sua função que é, exatamente, o 

cumprimento da obrigação. E isto também se reflete no 

valor arbitrado, (R$ 5.000,00) que não é considerado 

excessivo, levando-se em consideração também o poder 

econômico da agravante. 

“A propósito, ensinam NELSON NERY JUNIOR e ROSA 

MARIA DE ANDRADE NERY, que a multa deve ser imposta de 

ofício ou a requerimento da parte e, como se presta a 

constranger o devedor a cumprir o comando judicial, não 

pode ser fixada em valor baixo: “O objetivo das 

astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, 

mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. 

A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o 

devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação 

especifica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser 

preferível cumprir a obrigação na forma específica a 

pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (cf. Código 

de processo civil comentado e legislação extravagante. 
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10ª ed., São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 673). 

“Assim, nada mais justo seja imposto à agravante 

multa por eventual descumprimento do preceito.

“De outra parte, como se disse, o valor fixado é 

razoável, considerando a natureza da obrigação e, se 

houver cumprimento tempestivo e espontâneo em nada 

prejudicará a agravante”.

De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão 

recorrida.

2.- CONCLUSÃO  Daí por que se nega provimento ao 

recurso.

Na hipótese de apresentação de embargos de 

declaração contra o presente acórdão, ficam as partes 

intimadas a se manifestarem, nas próprias razões 

recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento 

virtual, nos termos do art. 1º da Resolução n. 549/2011 

do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, 

entendendo-se o silêncio como concordância.

Theodureto Camargo
RELATOR

Assinatura Eletrônica


