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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 

2036475-28.2017.8.26.0000, da Comarca de Pontal, em que é agravante FACEBOOK 

SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA, é agravada LAYANA STEFANELLI (JUSTIÇA 

GRATUITA).

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, é que negaram provimento ao 

recurso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MAIA DA 

CUNHA (Presidente), TEIXEIRA LEITE E FÁBIO QUADROS.

São Paulo, 27 de julho de 2017.

Maia da Cunha

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO Nº : 2036475-28.2017.8.26.0000
AGRAVANTE : Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
AGRAVADA : Layana Stefanelli (Justiça Gratuita)
COMARCA : Pontal
JUIZ : Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho
VOTO Nº : 39.144

Obrigação de Fazer. Tutela Antecipada. Autora que 
além de difamação sofre ameaças de morte, de 
forma anônima, via aplicativo Whatsapp. Não há 
ilegitimidade passiva do Facebook Brasil, que deve 
fornecer dados dos usuários agressores do 
aplicativo. Ilegitimidade afastada na medida em que 
o Facebook e o Whatsapp fazem parte do mesmo 
grupo. Jurisprudência deste TJSP. Probabilidade do 
direito e risco de dano irreparável presentes, como 
exige o art. 300 do CPC. Concessão da tutela bem 
determinada. Recurso Improvido. 

Insurge-se o agravante contra r. decisão que, na 

ação de obrigação de fazer, deferiu a antecipação de tutela determinado às 

requeridas Claro S/A e Facebook Brasil, ora agravante, que forneçam à autora 

todos os dados completos de cadastro (nome, número de documento, endereço, 

telefone e quais outros dados disponíveis, dos usuários responsáveis pelas linhas 

(16) 99393-1460 e (16) 9-9347-9873, em cinco dias, sob pena de multa diária. 

Sustenta, em suma, que a decisão não preenche os 

requisitos autorizadores da antecipação de tutela, especialmente porque não há 

relação jurídica entre o Facebook Brasil e o Whatsapp, por serem pessoas 

jurídicas distintas, acrescentando que, a despeito de qualquer operação 

envolvendo a Facebook Inc e o Whatsapp Inc., o Facebook Brasil não é 

proprietário, provedor ou operador do aplicativo Whatsapp, não tendo como 

cumprir a ordem judicial. Assenta que a decisão contraria o artigo 19, bem como 

o §1º, do artigo 10, ambos da Lei nº 12.965/2014, pontuando que sequer era 

necessária a tutela em relação a agravante já que a operadora integra a lide e 

poderá fornecer os dados. Por fim, assevera que a legislação brasileira não obriga 

os provedores de aplicações de internet a coletarem ou guardarem quaisquer 

dados cadastrais.
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Deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo 

apenas quanto à determinação dirigida à corré Facebook Brasil de fornecimento 

de dados que eventualmente não teria como dispor (fl. 199).

Intimada a agravada deixou transcorrer o prazo sem 

se manifestar (fls. 202).  

Este é o relatório.

O recurso não merece provimento.  

O Facebook Brasil é parte legitima para figurar no 

polo passivo da ação em que se busca a identificação de usuários do Whatsapp 

que, via aplicativo, dirigiram ameaças à agravada e circularam notícias 

difamatórias a seu respeito. Isso porque adoto o entendimento de que a 

agravante faz parte do mesmo grupo empresarial e econômico que adquiriu a 

Whatsapp Inc e dispõe dos meios necessários para providenciar e fornecer as 

informações determinadas pelo Juízo.

Bem por isso se afasta a alegação de impossibilidade 

de cumprimento da ordem judicial, na medida em que, sendo integrante do 

grupo possuidor do Whatsapp, tanto que parte legítima para o polo passivo da 

ação, como acima se mencionou, tem acesso aos dados cadastrais de cada 

usuário que dele faz uso. Do contrário, a utilização dos serviços no Brasil seria de 

modo a nada fornecer, mesmo por ordem judicial, em prejuízo concreto aos 

usuários que são consumidores e se beneficiam das normas protetivas do Código 

de Defesa do Consumidor.

Nas palavras do eminente Desembargador Cláudio 

Godoy: “O cumprimento destas obrigações, por sua vez, deve ser viabilizado de modo a 

facilitar a defesa do consumidor em juízo (art 6o, VIII, CDC), o que. à evidência, não 

pode ficar na dependência exclusiva do emprego dos mecanismos convencionais de 

cooperação internacional entre jurisdições nacionais. Tal solução representaria, 

fatalmente, um verdadeiro óbice à tutela dos direitos do consumidor. Na era da Internet, 

aos benefícios granjeados pelos grupos econômicos com a transnacionalização dos 

mercados deve corresponder, como justa contrapartida, a imputação de determinados 

ônus a unidades situadas nos diversos países pelos quais se estende a atuação do 

conglomerado empresarial.     À luz dessas considerações, portanto, em que pese o 

serviço ora discutido ser gerido, ao que parece, pela sociedade estrangeira, tem-se que o 

vínculo societário existente entre esta e a agravante é estreito o suficiente para que a 
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unidade brasileira do grupo econômico figure como representante da unidade estrangeira 

em território nacional, para a específica finalidade ora em discussão.     Ao contrário do 

sustentado pela agravante, os subsídios cognitivos ora disponíveis indicam que a 

proximidade entre as sociedades é muito maior do que a distância entre elas. sobrepondo-

se inclusive à alegada incomunicabilidade absoluta de informações internas, em razão de 

serem distintas as personalidades jurídicas.” (Apelação nº 

1020992-71.2014.8.26.0196, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2016).

Nessa mesma linha é a jurisprudência dominante 

neste Tribunal de Justiça de São Paulo:

 “Acresça-se que é legítima a participação da agravada no 

polo passivo da demanda contra ela proposta, pelo fato de compor grupo econômico de 

atuação mundial, não podendo aduzir não ter gerência sobre repartições da empresa 

Facebook, pois sendo parte do todo, deve encontrar os meios necessários para dar 

cumprimento ao quanto a ela se determine, pouco importando que a base de seus dados 

esteja sediada em outros países, uma vez que estas mesmas bases são acessíveis via 

internet, e isto acaba, ainda que no meio virtual, fazendo comunicar o que é físico ao 

digital, o que deixa bem claro que, por mais que queira sustentar o contrário, a 

agravante tem plenas condições de dar cumprimento à ordem de retirada das páginas 

criadas indevidamente com a denominação Crefisa, e identificadas nas razões recursais” 

(Agravo de Instrumento 2029968-56.2014.8.26.0000, Rel. João Batista Vilhena, 

10ª Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2014)”.

 “No tocante à ilegitimidade passiva arguida, mister 

observar que o fato de ostentar personalidade jurídica distinta da de sua sócia, por si só, 

não tem o condão de excluir a agravante da lide. Note-se que, conforme se depreende do 

contrato social (fls. 111), a Microsoft Corporation é sócia majoritária da empresa 

agravante, sendo inclusive a sócia controladora. Fazem parte, portanto, do mesmo grupo 

econômico, de forma que, em face da comunhão de interesses e em observação à teoria 

da aparência, a agravante é a representante da Microsoft Corporation no Brasil, 

possuindo legitimidade, portanto, para responder pelas obrigações da controladora. (...) 

Ora, em face da aparência de legalidade imposta pela própria Microsoft Corporation de 

que a Microsoft Informática Ltda. atua no Brasil como prestadora do serviço oferecido no 

mercado globalizado, a agravante está autorizada a responder pelas consequências dos 

serviços prestados. Caracterizada, assim, sua legitimidade passiva na demanda.” 

(Agravo de Instrumento 0281218-86.2011.8.26.0000, Rel. Christine Santini, 5ª 

Câmara de Direito Privado, j. 21/03/2012).

Em casos envolvendo o aplicativo WhatsApp, assim 
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também já se decidiu neste Tribunal de Justiça de São Paulo: Agravo de 

Instrumento 2204111-24.2014.8.26.0000, Rel. Milton Carvalho, 4ª Câmara de 

Direito Privado, j. 29/01/2015; Agravo de Instrumento 

2114774-24.2014.8.26.0000, Rel. Salles Rossi, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 

01/09/2014. 

No mais, correta a r. decisão agravada.

Isso porque considerou o digno Magistrado prolator 

da r. decisão agravada que a probabilidade do direito invocado pela autora reside 

em que a autora demonstrou documentalmente as ameaças e difamações que 

vem sofrendo, via aplicativo, de pessoas que cuja identidade desconhece e que 

podem ser fornecidas pela agravante. Considerou também que existe o risco de 

dano de difícil reparação pela possibilidade de prosseguimento das ofensas 

anônimas que persistirão enquanto não for possível tomar contra o autor as 

providências para a análise da repressão e cessação das agressões virtuais.

Por isso a tutela antecipada concedida para o 

fornecimento dos dados relativos ao ofensor.

E mais não é preciso afirmar para a integral 

confirmação da r. decisão agravada, inclusive pelos seus próprios, jurídicos e 

acertados fundamentos. 

Pelo exposto é que se nega provimento ao 

recurso. 

 

       MAIA DA CUNHA

RELATOR 
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