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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2099759-10.2017.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante FACEBOOK 
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é agravada THAIS VIANA LIMA 
SAMPAIO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento 
em parte ao recurso. Por maioria de votos. Declara o voto o 2º Juiz, 
Desembargador  Costa Netto., de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTA NETTO 
(Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.

São Paulo, 7 de fevereiro de 2018.

Piva Rodrigues
Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2099759-10.2017.8.26.0000

AGRAVANTE: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

AGRAVADA: Thais Viana Lima Sampaio

COMARCA: Barueri - 4ª Vara Cível

PROCESSO DE ORIGEM: 1002707-21.2017.8.26.0068

VOTO: 29831

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer 
cumulada com indenização por danos morais. Decisão 
recorrida concede tutela provisória de urgência para 
determinar à empresa Telefônica os dados completos do 
titular de linha telefônica que teria sido a responsável por 
disseminar o conteúdo aludido como violador da 
intimidade, privacidade e moral da parte autora, além de 
exigir à empresa Facebook Brasil a exclusão das imagens da 
autora e mensagens compartilhadas a partir desse portal 
telefônico por meio do aplicativo Whatsapp. 
Inconformismo exclusivo da empresa Facebook Brasil. 
Provimento parcial. Decisão reformada. 

1. Preliminar de ausência de vínculo entre o objeto da 
demanda (relacionado à atividade desempenhada pelo 
aplicativo Whatsapp) e a agravante Facebook Brasil e de 
impossibilidade fática e jurídica de cumprimento da 
decisão agravada. Ainda que de modo indireto, suscita-se 
ilegitimidade passiva ad causam. Rejeição. Empresas 
integradas em mesmo grupo econômico. Exegese do Marco 
Civil da Internet, no que diz respeito ao regime de 
responsabilidade de empresas integrantes de mesmo grupo 
econômico e/ou sociedades controladas por sociedades 
estrangeiras.

2. Não preenchimento dos requisitos para a tutela 
provisória de urgência no tocante à atividade questionada 
do aplicativo Whatsapp (artigo 300, CPC/15). Relevância 
da alegação da impossibilidade técnica da exclusão de 
imagens e mensagens compartilhadas a partir de número 
telefônico cadastrado no aplicativo Whatsapp, à vista da 
existência de sistema de criptografia ponto-a-ponto e da 
dinâmica de uso do aplicativo, a envolver o salvamento de 
imagens nos próprios aparelhos telefônicos dos usuários. 
Presença de dúvida se a agravante Facebook Brasil pode 
ser responsabilizada pela disseminação de imagens e 
mensagens potencialmente violadoras à privacidade e 
intimidade da parte autora-agravada. Revogada incidência 
de multa diária. Precedente desta Colenda Câmara.

3. Recurso provido em parte.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por 
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Facebook Serviços Online do Brasil Ltda contra decisão proferida pela MM. Juíza de 

Direito Renata Bittencourt Couto da Costa, que, dentre outras questões, deferiu tutela de 

urgência para a finalidade de ordenar à corré Facebook, mantenedora do aplicativo 

Whatsapp, retire a imagem da autora-agravada do banco de serviços do sistema do 

aplicativo e exclua as mensagens informadas na inicial e compartilhadas a partir do 

número telefônico mencionado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), posteriormente 

rejeitando os embargos de declaração contra a decisão opostos.

A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida, 

com deferimento de efeito suspensivo, para que seja revogada a tutela de urgência.

Nas razões, a agravante basicamente sustenta a 

impossibilidade fática e jurídica de dar cumprimento à medida judicial. 

Num primeiro aspecto, ressalta a inexistência de fumus 

boni iuris pela impossibilidade fática. Descreve que inexiste relação jurídica entre a 

empresa Facebook Brasil e o aplicativo Whatsapp, a despeito de qualquer operação 

societária ocorrida entre Facebook Inc. e Whatsapp Inc. A recorrente detalha não ser 

proprietária, provedora ou operadora do aplicativo Whatsapp, sem poder de gerir ou 

interferir no aplicativo. Menciona que o Marco Civil da Internet (artigo 3º, inciso VI, 

mais artigo 19) estatui que é o provedor de aplicação de Internet quem deve responder, 

exclusivamente, pelo próprio serviço que presta, esteja ou não representado no território 

brasileiro, não podendo ser impostas obrigações a outras empresas, independentemente 

de pertencerem ao mesmo grupo econômico ou não. Explana que por pertencerem a 

mesmo grupo econômico não se conduz à conclusão automática de solidariedade de 

respectivas obrigações.

Num segundo ângulo, defende a inexistência de fumus 

boni iuris pela perspectiva fática. Explica que, na linha dos "Termos de Serviços" 

divulgados no sítio eletrônico (www.whatsapp.com), o serviço disponibilizado pelo 

aplicativo Whatsapp conta com metodologia de criptografia ponta-a-ponta, de modo que 

as conversas mantidas e mídias compartilhadas no aplicativo entre dois, ou mais 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

usuários, são impenetráveis por agentes externos, inclusive pela agravante, cujo 

provedor não copia, mantém ou arquiva conteúdo das mensagens transmitidas.

O recurso foi recebido, deferido o efeito suspensivo para 

obstar a eficácia da incidência da multa diária até final julgamento do recurso.

Contraminuta às fls. 183/193.

É o relatório.

O recurso comporta provimento parcial, para se revogar 

em parte a tutela provisória de urgência concedida e afastar, por ora, a determinação de 

exclusão de imagens da parte autora e mensagens compartilhadas a partir de aparelho 

telefônico identificado no processo originário.

Inicialmente, ainda que de modo indireto, a parte 

agravante formula preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, afirmando que 

inexiste qualquer tipo de relação jurídica entre a empresa Facebook Brasil e o aplicativo 

Whatsapp, mantido pela empresa Whatsapp Inc.

Essa linha de defesa, porque prejudicial, deve ser desde 

logo apreciada, restando afastada, porque inconvincente.

A empresa Facebook Brasil é apontada como sendo a 

entidade dotada de personalidade jurídica responsável pela representação oficial no 

território brasileiro da empresa Facebook Inc., de origem estrangeira.

Em conjunto a essa constatação, temos que a empresa 

Facebook Inc., de modo público e notório [confira-se, a exemplo, a seguinte notícia: 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2014/10/preco-de-compra-do-whatsapp-

pelo-facebook-sobe-us-22-bilhoes.html. Publicada em: 06/10/2014], adquiriu, há alguns 

anos, a empresa Whatsapp Inc. 

A organização societária realizada entre essas empresas, 

somada às notícias de que há um compartilhamento das atividades empresariais 

desenvolvidas entre as empresas (a exemplo de compartilhamento de dados internos de 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2014/10/preco-de-compra-do-whatsapp-pelo-facebook-sobe-us-22-bilhoes.html
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2014/10/preco-de-compra-do-whatsapp-pelo-facebook-sobe-us-22-bilhoes.html
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cada um dos aplicativos Facebook e Whatsapp), torna-as inclusas num mesmo grupo 

econômico. 

Além disso, dado o estreito relacionamento jurídico entre 

tais empresas, é adotado o princípio da economia processual, a afirmar que eventual 

providência jurisdicional desferida contra a ré-agravante pode ser satisfatória e 

celeremente cumprida, facilitada pela interação havida entre tais empresas.

No mais, ao detalhar o regime de responsabilização das 

empresas detentoras de aplicações de internet e provedoras de conexão aos usuários, 

afirma que a guarda e disponibilização dos registros de conexão e acesso a aplicações de 

internet, além dos dados pessoais e conteúdo das comunicações privadas, o Marco Civil 

da Internet (MCI) determina que as empresas que se insiram em um mesmo grupo 

econômico sujeitam-se às sanções cíveis, criminais e administrativas dispostas nesta e 

em outras leis esparsas (artigo 3º, inciso VI mais artigo 12), registrado em especial que 

“tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da 

multa de que trata o caput [artigo 12 do MCI] sua filial, sucursal, escritório ou 

estabelecimento situado no País” (artigo 12, parágrafo único, do MCI).

Nesse sentido, de reconhecer a legitimidade e 

responsabilidade de pessoa jurídica nacional controlada por sociedade controladora 

estrangeira a que vinculada a autoria das condutas ilícitas debatidas, caminha a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RETIRADA DE PÁGINA DA 

REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. CONTEÚDO 

OFENSIVO À HONRA E À IMAGEM. ALEGADA 

RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE 

CONTROLADORA, DE ORIGEM ESTRANGEIRA. 

POSSIBILIDADE DA ORDEM SER CUMPRIDA PELA 

EMPRESA NACIONAL.

1. (...) 2. Se empresa brasileira aufere diversos benefícios 
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quando se apresenta ao mercado de forma tão semelhante a sua 

controladora americana, deve também, responder pelos riscos 

de tal conduta.

3. Recurso especial não conhecido.”

(REsp 1021987/RN, Rel. Ministro FERNANDO 

GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2008, 

DJe 09/02/2009)

A questão também já foi objeto de julgamento nesta 

Colenda Câmara:

“AÇÃO PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS  

ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL  Requerente que busca, junto à ré, dados de 

usuários e membros de grupos nos quais circulou áudio de 

conteúdo que reputa ofensivo à sua moral  Dados que pretende 

obter para utilização como prova em ação indenizatória contra 

si movida, na qual formulou pedido contraposto, bem como 

para eventual responsabilização daquele(s) que tenha(m) 

pioneiramente veiculado a mensagem danosa  'Facebook' que 

é parte legítima para responder à demanda  É notória a 

aquisição do Whatsapp (que somente tem sede fora do país), 

pela ré (com sede no Brasil e que admite ter se tornado 

acionária da empresa americana Whatsapp Inc), a determinar a 

formação de grupo econômico - Evidência da legitimidade 

passiva da requerida, bem como de sua plena capacidade de 

atender a comando judicial, vez que há estreito canal entre as 

duas empresas, devendo, outrossim, ser prestigiada a 

facilitação do acesso à justiça, em detrimento da submissão do 

requerente a morosos e intrincados mecanismos de cooperação 

internacional entre jurisdições (...)” (TJSP;  Apelação 

1036686-09.2016.8.26.0100; Relator (a): Angela Lopes; 

Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro 
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Central Cível - 18ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

29/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  Ação de Reparação de 

Danos  Decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela 

para determinar que a empresa agravante indisponibilize as 

imagens referidas na petição inicial, compartilhadas por meio 

do aplicativo "WHATSAPP", no prazo de 48 horas, bem como 

para determinar que os demais requeridos se abstenham de 

divulgar as mesmas imagens  Inconformismo da ré 

FACEBOOK - Alegação de que é parte ilegítima para figurar 

no polo passivo da lide não é proprietária, provedora ou 

operadora do aplicativo "WHATSAPP" - Descabimento  

Aquisição do aplicativo pela empresa ré que foi amplamente 

divulgada pela imprensa, sendo ela, portanto, a sua 

representante legal país  Caso em que, todavia, ainda que seja 

incontroversa a violação da intimidade da autora, bem como as 

consequências nefastas da divulgação não autorizada das 

imagens em questão, subsiste relevante dúvida acerca da 

responsabilidade da empresa ré, no que pertine a possibilidade 

de exclusão do conteúdo das mensagens compartilhadas por 

seus milhares de usuários  Recurso provido para revogar a 

determinação para que a empresa agravante indisponibilize as 

imagens referidas na petição inicial, compartilhadas por meio 

do aplicativo "WHATSAPP", no prazo de 48 horas, mantida a 

tutela de urgência quanto à determinação de abstenção para que 

os demais requeridos divulguem as imagens referidas na 

petição inicial.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2177907-69.2016.8.26.0000; 

Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão 

Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Catanduva - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

06/06/2017; Data de Registro: 09/06/2017)
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Superada essa questão prévia, estão apenas em parte 

presentes no caso concreto os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, 

mas não na extensão relacionada à atividade desenvolvida pelo aplicativo Whatsapp e 

questionada no presente litígio (art. 300 do Código de Processo Civil).

Na presente fase de cognição sumária, subsiste relevância 

da alegação da impossibilidade técnica da exclusão de imagens e mensagens 

compartilhadas a partir de número telefônico cadastrado no aplicativo Whatsapp.

Realmente, é presente e fundada a dúvida se a agravante 

Facebook Brasil pode ser responsabilizada pela disseminação de imagens e mensagens 

potencialmente violadoras à privacidade e intimidade da parte autora-agravada, à vista 

da existência de sistema de criptografia ponto-a-ponto e da dinâmica de uso do 

aplicativo, a envolver o salvamento de imagens nos próprios aparelhos telefônicos dos 

usuários e uma suposta inacessibilidade do teor imediato do conteúdo dessas mensagens 

e mídias compartilhadas entre os usuários.

Trata-se de questão eminentemente técnica, que depende 

de elucidação mediante instrução probatória, inexistente, até o momento, notícia de 

algum caso equivalente definitivamente julgado em que já tivesse sido solucionada essa 

problemática.

Nesse mesmo sentido, recente precedente desta Colenda 

Câmara, já indicado acima, relatado pelo E. Desembargador José Aparício Coelho 

Prado Neto.

De relevo, calha registrar trecho da fundamentação 

desenvolvida naquele acórdão:

“(...) [E]mbora reconhecida a legitimidade passiva da empresa 

agravante, descabida a concessão de tutela de urgência para 

determinar que ela seja compelida a excluir fotografias íntimas 

da autora, compartilhadas pelo filho adolescente dos réus G. 

A. F. e S. G. H. F., através do aplicativo “WHATSAPP”. Isso 

porque, ainda que seja incontroversa a violação da intimidade 
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da autora, bem como as consequências nefastas da divulgação 

não autorizada das imagens em questão, é certo que subsiste 

relevante dúvida acerca da responsabilidade da empresa ré, no 

que pertine a possibilidade de exclusão do conteúdo das 

mensagens compartilhadas por seus milhares de usuários. Com 

efeito, a exclusão de mensagens compartilhadas pelo 

“WHATSAPP” envolve complexa questão tecnológica - 

criptografia ponto a ponto, onde as informações dos usuários 

permacem apenas em seus aparelhos “smartphones”, 

“tablets” e outros - que deve ser melhor dirimida durante a 

dilação probatória. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado 

desta Egrégia Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação 

indenizatória cumulada com obrigação de fazer Tutela 

antecipada - Liminar concedida para determinar que a 

requerida providencie a retirada das fotos indicadas pela 

autora na inicial, bem como as postagens que envolvam seu 

nome, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 1.000,00 Presença dos requisitos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil de 2015 - Impossibilidade de 

cumprimento, contudo, no tocante à exclusão das postagens 

ofensivas no âmbito do Whats App, uma vez que envolve 

questões que devem ser melhor apuradas na instrução do feito 

ante a sua complexidade, pois, ao que parece, estão 

relacionadas à criptografia ponto-a-ponto, de forma que as 

informações trocadas entre os usuários não permaneceriam na 

internet Reforma parcial da decisão agravada somente para 

afastar a obrigação imposta nesse sentido, mantendo-se, por 

outro lado, a determinação de remoção do conteúdo 

desabonador das páginas no âmbito do Facebook Multa fixada 

mantida Recurso parcialmente provido” (Agravo de 

Instrumento nº 2159928-94.2016.8.26.0000, 6ª Câmara de 

Direito Privado, Relator JOSÉ ROBERTO FURQUIM 

CABELLA, j. 02.02.2017). 

Corroborando a conclusão acima, verifica-se que os termos de 
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serviço do aplicativo “WHATSAPP” estabelece que a empresa 

não armazemam as mensagens trocadas por seus usuários, 

conforme trecho a seguir transcrito: “Suas mensagens. Não 

guardamos suas mensagens durante a prestação dos Serviços. 

Depois que suas mensagens (incluindo conversas, fotos, vídeos, 

mensagens de voz e compartilhamento de informações de 

localização) são entregues, elas são excluídas de nossos 

servidores. Suas mensagens ficam armazenadas em seu próprio 

dispositivo. Se uma mensagem não puder ser entregue 

imediatamente (por exemplo, se você estiver desconectado), 

podemos mantê-la em nossos servidores por até 30 (trinta) dias 

enquanto tentamos entregá-la. Se a mensagem não puder ser 

entregue nesses 30 (trinta) dias, nós a excluiremos. Para 

melhorar o desempenho e entregar mensagens com mídia de 

maneira mais eficaz, por exemplo, quando há o 

compartilhamento de fotos ou vídeos populares, podemos 

guardar esse conteúdo em nossos servidores por mais tempo. 

Nós também oferecemos a criptografia de ponta-a-ponta em 

nossos Serviços, esta por sua vez ativada por padrão quando 

você e as pessoas com quem troca mensagens, estiverem 

utilizando uma versão de nosso aplicativo que tenha sido 

lançada após o dia 2 de abril de 2016. Criptografia de ponta-a-

ponta significa que suas mensagens estão criptografadas para 

que nós ou terceiros não as possam ler” (verbis, cfr. fls. 116). 

Por outro lado, a obrigação imposta no artigo 15 da Lei nº 

12.965/2014, para que provedor de aplicações de internet 

mantenha respectivos registros de acesso pelo prazo de 6 (seis) 

meses, diz respeito aos dados de conexão destinados à 

identificação dos seus usuários, não se referindo ao conteúdo 

das mensagens e arquivos trocados através dos aplicativos. No 

caso dos autos, é incontroverso que o usuário responsável pela 

identificação das imagens íntimas referidas pela autora já está 

devidamente identificado, o que torna desnecessária qualquer 

medida adicional da empresa agravante.”
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Por tais fundamentos, dá-se provimento parcial ao recurso, 

para revogar a determinação dirigida à agravante Facebook Brasil de excluir imagens da 

autora e mensagens compartilhadas a partir de linha telefônica identificada no processo 

originário, igualmente revogada incidência da multa diária.

Na hipótese de apresentação de embargos de declaração 

contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco 

dias úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º 

da Resolução nº 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela 

Resolução nº 772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.

PIVA RODRIGUES

Relator
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Voto nº 4624
Agravo de Instrumento nº 2099759-10.2017.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda 
Agravado: Thais Viana Lima Sampaio 
Interessado: Telefônica Brasil S/A

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Fiquei vencido por entender que há responsabilidade da 

ora agravante pelos conteúdos disseminados por meio do aplicativo 

WhatsApp. 

Não se pode desconsiderar que o Facebook é 

proprietário do WhatsApp. Ambos integram o mesmo grupo 

econômico, bem como comparti lham dados, conforme 

amplamente noticiado na mídia1 e na própria página do 

Facebook   “central de ajuda”. 

Na prática, a agravante também cruza dados 

uti l izando-se dos contatos de celular (nº de telefone) para 

também viabil izar a comunicação pela plataforma 

“Messenger”.

Em caso semelhante, envolvendo a agravante 

e a sua responsabil idade na informação de dados de suposto 

ofensor que se uti l iza da plataforma WhatsApp, esta E. 

Câmara já se pronunciou: 

1http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/08/whatsapp-comeca-compartilhar-dados-com-

facebook-entenda-o-que-muda.html
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AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA  Decisão que determinou que a ré 
fornecesse todos os dados que para identificação do 
responsável pelas mensagens ofensivas, tais como o 
registro de número IP e data/hora GMT dos acessos 
realizados na plataforma WhatsApp  Possibilidade. 
Mesmo grupo econômico. Dados que integram o 
“mínimo necessário” para identificação do ofensor. 
Decisão mantida. Recuso desprovido. (TJSP, Agravo 
de Instrumento nº : 2191797-41.2017.8.26.0000, Relator 
Costa Netto, 9ª Câmara de Direito Privado)

“AÇÃO PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS  
ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE 
PROCESSUAL  Requerente que busca, junto à ré, 
dados de usuários e membros de grupos nos quais 
circulou áudio de conteúdo que reputa ofensivo à 
sua moral  Dados que pretende obter para 
utilização como prova em ação indenizatória contra 
si movida, na qual formulou pedido contraposto, bem 
como para eventual responsabilização daquele(s) 
que tenha(m) pioneiramente veiculado a mensagem 
danosa  'Facebook' que é parte legítima para 
responder à demanda  É notória a aquisição do 
Whatsapp (que somente tem sede fora do país), pela 
ré (com sede no Brasil e que admite ter se tornado 
acionária da empresa americana Whatsapp Inc), a 
determinar a formação de grupo econômico - 
Evidência da legitimidade passiva da requerida, bem 
como de sua plena capacidade de atender a 
comando judicial, vez que há estreito canal entre as 
duas empresas, devendo, outrossim, ser prestigiada a 
facilitação do acesso à justiça, em detrimento da 
submissão do requerente a morosos e intrincados 
mecanismos de cooperação internacional entre 
jurisdições (...)” (TJSP;  Apelação 
1036686-09.2016.8.26.0100; Relator (a): Angela Lopes; 
Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro 
Central Cível - 18ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
29/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017)

Assim sendo, por ser detentora dos dados e, 
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assim disponibi l izar o aludido serviço, também é detentora da 

técnica de conexão com a internet,  sendo plenamente 

possível o cumprimento da determinação de exclusão dos 

vídeos e imagens supostamente ofensivos veiculados por 

meio da referida plataforma.

Aliás, em caso semelhante, essa obrigação já 

foi admitida como bem explicado pelo Des. Salles Rossi, deste 

E. Tribunal, quando do Julgamento do agravo de instrumento  

nº 2114774-24.2014.8.26.0000, a saber:

“(...)
A alegação da agravante de que não possui gerência 
sobre o Whatsapp (que, por seu turno, tem sede apenas 
nos EUA) não se sustenta, conquanto notória a aquisição 
pelo FACEBOOK do referido aplicativo (que somente no
Brasil, conta com mais de 30 milhões de usuários).
Bem por isso, o fato de Whatsapp não possuir 
representação em território nacional não impede o 
ajuizamento da medida em face do FACEBOOK (pessoa 
jurídica que possui representação no pais, com registro na 
JUCESP e, como já dito, adquiriu o aplicativo referido).
Some-se a isso que serviço do Whatsapp é amplamente 
difundido no Brasil e, uma vez adquirido pelo FACEBOOK e 
somente este possuindo representação no país, deve 
guardar e manter os registros respectivos, propiciando 
meios para identificação dos usuários e teor de conversas 
ali inseridas - determinação, aliás, que encontra amparo 
na regra do art. 13, da Lei 12.965/2014 (conhecida como 
Marco Civil da Internet), ao dizer que "Na provisão de 
conexão à internet, cabe ao administrador de sistema 
autônomo respectivo o dever de manter os registros de 
conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de 
segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do 
regulamento.”

Nesse quadro, deve ser mantida a decisão recorrida que 
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determinou à agravante Facebook Brasil a exclusão das imagens e 

mensagens ofensivas à agravada, compartilhadas por meio de plataforma de 

whatsapp, utilizando-se de linhas telefonicas identificadas no processo, 

mantendo-se também a multa diária em caso de descumprimento. 

Desta maneira, o meu voto negava provimento ao 

recurso.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
2º Juiz
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