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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2238767-02.2017.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante FACEBOOK 
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é agravada SILVEINA ROSILENE 
RAMOS.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Declara 
voto a 3ª Desembargadora.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ 
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E 
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.

São Paulo, 6 de março de 2018

ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo n.: 2238767-02.2017.8.26.0000
Nº de 1ª Instância: 1002978-41.2017.8.26.0323
Comarca:   Lorena (1ª Vara Cível)
Agravante:Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 
Agravada: Silveína Rosilene Ramos
Juíza:         Maria Isabella Carvalhal Esposito Braga
Voto n.  12.284

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 – Determinação judicial de bloqueio de 
compartilhamentos pela rede social WhatsApp das imagens 
íntimas da agravada - Mensagens protegidas 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 - Recurso 
provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de 

liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. pedido de 

indenização, das decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 98/101, 

integrada às fls. 145/146, na parte em que deferiu a tutela de urgência para 

determinar à agravante, que, em até três dias horas e sob pena de multa 

diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 30.000,00, proceda ao bloqueio 

de compartilhamentos pela rede social WhatsApp das imagens íntimas da 

agravada.
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Sustenta a recorrente que não tem condições ou 

poderes, seja no aspecto fático, ou ponto de vista jurídico, para remover 

qualquer conteúdo gerado por usuários do WhatsApp, ou nele interferir, 

por ser o aplicativo operado pela empresa norte americana WhatsApp Inc., 

dotada de personalidade jurídica própria, e para quem devem ser dirigidos 

os pleitos da demanda em tela, não as tornando solidárias, por si só, nas 

respectivas obrigações, o fato de sociedades dotadas de personalidade 

jurídica própria pertencerem ao mesmo grupo econômico, a justificar a 

legitimidade de uma para figurar no polo passivo de ação em que se 

pleiteia o cumprimento de obrigação imputável à outra, ademais, conforme 

expressamente previsto nos Termos de Serviço do WhatsApp, todo e 

qualquer conteúdo transmitido pelos usuários por meio do aplicativo é 

agora criptografado e não pode ser acessado por terceiros, nem mesmo 

pelo próprio provedor dos serviço, tratando-se, portanto, de tutela 

jurisdicional de impossível cumprimento, não estando presentes os 

requisitos para a sua concessão, assim como é equivocado o fundamento 

jurídico posto na decisão que deu provimento em parte aos embargos, pois 

o art. 13 do Marco Civil da Internet nela citado, não se lhe aplica ao 

Facebook Brasil.

Pleiteia a concessão do efeito suspensivo, a reforma da 

decisão, bem como que todas as publicações na imprensa oficial sejam 

feitas exclusiva e conjuntamente em nome dos Srs. André Zonaro 

Giacchetta, OAB/SP nº 147.702, e Mylena Pesso de Abreu, OAB/SP nº 

344.822, sob pena de nulidade.

Deferida a liminar (fls. 196/199), não houve resposta 

(fls. 203).
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Houve oposição da agravante ao julgamento virtual 

(fls. 195).

É o Relatório.

Preleciona Maurício Ferreira Cunha1 que, 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 

Brasil.

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

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

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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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 

agravante, 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', 

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 

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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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, as 

mensagens trocadas por meio do aplicativo estão protegidas 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 

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 

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

Não havendo evidência da possibilidade técnica da 

pretensão da agravada, o que poderá demonstrar melhor na ação principal, 

não procede a tutela de urgência, ficando revogada. 

Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de 

instrumento.

ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 141
Agravo de Instrumento nº 2238767-02.2017.8.26.0000
Comarca: Lorena
Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda 
Agravado: Silveina Rosilene Ramos 
Interessados: Mmv Agentes da Propriedade Industrial Ltda - Badoo Brasil 
e Badoo Trading Limited

DECLARAÇÃO DE VOTO

Acompanho o entendimento do MM. Desembargador 

Relator, porém por fundamento diverso.

Quanto à legitimidade passiva de Facebook para responder 

pelos atos praticados por intermédio do aplicativo Whatsapp, 

acompanho integralmente o entendimento expresso pela Douta 

Relatoria, que ratifica entendimento já pacificado nesta E. Câmara.

Não há dúvida que a agravante se  caracteriza como 

provedor de aplicação de internet, na medida em que disponibiliza o 

aplicativo Whatsapp. Nos termos do art. 11 do Marco Civil da 

internet, está sujeita à legislação brasileira no tocante à proteção dos 

dados pessoais, ao sigilo das comunicações privadas e dos registros, 

já que provê coleta e comunicação, por provedores de conexão e 

aplicação de internet, em território nacional.

Aceitas tais premissas, forçoso reconhecer que a agravante 

está obrigada à guarda dos registros de acesso à aplicação, pelo 

prazo de 06 meses, como expressamente consignado na Lei 

12965/14. Está forçada a fornecer tais registros, em decorrência de 

ordem judicial, para possibilitar a cessação da lesão. Assim como, 

está obrigada a tornar indisponível o conteúdo lesivo, como 

expressamente consignado no estatuto legal citado:
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“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de 

expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de 

internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por 

danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após 

ordem judicial específica, não tomar as providências para, no 

âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo 

assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como 

infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá 

conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica 

do conteúdo apontado como infringente, que permita a 

localização inequívoca do material.

§ 2o A aplicação do disposto neste artigo para 

infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de 

previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de 

expressão e demais garantias previstas no art. 5o da 

Constituição Federal.

§ 3o As causas que versem sobre ressarcimento por 

danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet 

relacionados à honra, à reputação ou a direitos de 

personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses 

conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão 

ser apresentadas perante os juizados especiais.

§ 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 

3o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca 

do fato e considerado o interesse da coletividade na 

disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes 

os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de 
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fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Art. 20.  Sempre que tiver informações de contato do 

usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se 

refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet 

comunicar-lhe os motivos e informações relativos à 

indisponibilização de conteúdo, com informações que 

permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo 

expressa previsão legal ou expressa determinação judicial 

fundamentada em contrário.

Parágrafo único.  Quando solicitado pelo usuário que 

disponibilizou o conteúdo tornado indisponível, o provedor de 

aplicações de internet que exerce essa atividade de forma 

organizada, profissionalmente e com fins econômicos 

substituirá o conteúdo tornado indisponível pela motivação ou 

pela ordem judicial que deu fundamento à indisponibilização.”

Vale dizer que a ré está sujeita à legislação brasileira, não 

lhe aproveitando a alegação de que não guarda registros das 

comunicações, e tampouco tem possibilidade técnica de excluir 

conteúdo lesivo, sendo impossível o cumprimento de ordem judicial 

neste sentido.

Feitas tais ressalvas, tenho que no caso concreto a 

pretensão da agravada em face do aplicativo WhatsApp não pode ser, 

por ora acolhida. Isto porque, segundo narra a inicial, ocorreu o 

compartilhamento de seu contato pessoal por meio do site de 

relacionamento “BADOO”. Foi criado um perfil falso da autora, em 

referido sítio, utilizando a sua fotografia que constava do WhasApp, e 

seus dados de contato. Passou, então, a receber mensagens 

inoportunas de conteúdo sexual pelo aplicativo WhasApp.
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Ocorre que não foram divulgadas as imagens não 

autorizadas da autora pelo aplicativo WhatsApp, mas sim no site 

“BADOO”, de sorte que não há imagens a serem excluídas do 

aplicativo. Com a indisponibilidade da página do sítio mantido em 

“BADOO”, assim como a indisponibilidade de eventuais 

compatilhamentos da página, a ser requerida diretamente ao 

provedor da aplicação “BADOO”, a autora impedirá o acesso a seu 

contato no aplicativo WhasApp.

Em relação ao WhasApp, por sua vez, a autora pretende 

sejam impedidos os compartilhamentos de sua imagem. Mas sem a 

indicação precisa de quais números de telefone estariam 

compartilhando a informação, ou grupos de utilização, é realmente 

impossível ao provedor da aplicação impedir a disseminação da 

informação.

Neste aspecto, ao menos nesta fase de cognição, parece 

que somente o provedor da aplicação “BADOO” tem condição técnica 

de impedir o compartilhamento das imagens e informações 

constantes do perfil falso, nada impedindo que, no decorrer da 

instrução, fique demonstrado o contrário.

Pelo exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao agravo 

de instrumento.

                  HERTHA HELENA DE OLIVEIRA

Terceira Juíza                              
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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
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inicial
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final

Categoria Nome do assinante Confirmação

1 7 Acórdãos 

Eletrônicos

ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR 7DF0169

8 11 Declarações 

de Votos

HERTHA HELENA ROLLEMBERG PADILHA 
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827863B

Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
2238767-02.2017.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.


