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APELAÇÃO.  MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO
DE  DOCUMENTOS  C/C  PEDIDO  LIMINAR.
CONTESTAÇÃO.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  ACOLHIMENTO.
EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO.  SUBLEVAÇÃO  DA  PARTE  AUTORA.
MENSAGENS  CALUNIOSAS  ENVIADAS
ATRAVÉS  DA  REDE  SOCIAL.  EXIBIÇÃO  DE
RELATÓRIO  DE  LOGS  DE  PROTOCOLO  DA
INTERNET.  AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO  DE
QUE  A DEMANDADA TEM  RELAÇÃO  COM  A
EMPRESA  TWITTER  INC.  CONJUNTO
PROBATÓRIO.  DESFAVORÁVEL  À  PRETENSÃO
RECURSAL.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
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-  A legitimação significa o reconhecimento do autor
e do réu, por parte da ordem jurídica, como sendo as
pessoas  facultadas,  respectivamente,  a  pedir  e
contestar  a  providência  que  constitui  o  objeto  da
demanda.

-  Diante  da  ausência  de  prova  de  que  a  parte
demandada tem relação com a empresa twitter inc,  a
qual mantém a rede social twitter, imperioso se torna
manter  a  decisão  que  extinguiu  o  processo  sem
resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade
passiva da parte promovida.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 107/112, interposta por
Gilberto Carneiro da Gama, no intuito de ver reformada a sentença de fls. 99/101,
proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos
da  Medida Cautelar de Exibição de Documentos c/c Pedido Liminar, extinguiu o
processo sem resolução do mérito, intentada em face da Microsoft Informática Ltda
consoante se verifica do respectivo excerto dispositivo:

Isto  posto  e  diante  da  ilegitimidade  passiva,  julgo
extinto  o  processo  sem  resolução  do  mérito  pela
carência do direito de ação, a teor do que dispõe o
art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, e por
via  de  consequência  condeno  o  promovente  no
pagamento  dos  honorários  advocatícios,  que
considerando  o  grau  de  zelo  do  advogado,  a
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complexidade da causa e o tempo desprendido na
defesa de seu constituinte, fixo nos termos do artigo
85,  §  2º,  I,  II,  III  NCPC,  em R$ 1000,00 (Hum mil
reais),  ficando,  todavia,  o  vencido  submetido  ao
regramento do artigo 98, VI do NCPC.

Em suas razões,  o recorrente postula a reforma da
sentença,  expondo,  em  resumo,  serem  “inquestionáveis  as  diversas  difamações
sofridas pelo Autor/Apelante na rede social  “TWITTER”,  que tem como agressor
usuário internet, não identificado, que se apresenta sob o pseudônimo de “SALA DE
JUSTIÇA” (@Saladejustiça2),  que  se  utiliza  de  fake (perfil  falso),  a  partir  de  um
terminal, que pela análise preliminares apresentadas, apontam a ré/apelada, como
proprietária”,  fl.  109.  Assevera,  outrossim,  que  após  pesquisa,  descobriu  que  o
usuário da conta @saladejustiça2, acessa a internet por meio do IP 65.52.244.38, de
propriedade da promovida, devendo, portanto, esta informar quem teve acesso ao
Internet Protocol citado. Requer, por fim, o provimento do apelo para que seja julgada
procedente a presente demanda.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de fl.
116.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O desate da contenda reside em saber se o Juiz a quo
agiu  com  acerto  quando  extinguiu  o  processo  sem  resolução  do  mérito,  por
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reconhecer a ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a empresa demandada
não possui meios de fornecer os referidos dados, em virtude de não ter nenhuma
relação com o fato ocorrido.

A  princípio,  imperioso  registrar  que  terão  os
litigantes  legitimidade  quando  se  verificar,  a  partir  de  uma  análise  abstrata,  a
semelhança entre as partes que estão envolvidas na situação conflituosa e as que se
encontram em juízo. 

Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de
Almeida e Eduardo Talamine discorrem sobre o tema:

Autor  e  réu  devem ser  partes  legítimas.  Isso  quer
dizer  que,  quanto  ao  primeiro,  deve  haver  ligação
entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo. O
autor,  para que detenha legitimidade, em princípio
deve  ser  titular  da  situação  jurídica  afirmada  em
juízo (art.6.º do CPC). Quanto ao réu, é preciso que
exista  relação  de  sujeição  diante  da  pretensão  do
autor. 
Para que se compreenda a legitimidade das partes, é
preciso  estabelecer-se um vínculo  entre  o  autor  da
ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Terá de ser
examinada  a  situação  conflituosa  apresentada  pelo
autor. Em princípio, estará cumprindo o requisito da
legitimidade das partes na medida em que aqueles
que  figuram  nos  pólos  opostos  do  conflito
apresentado  pelo  autor  correspondam  aos  que
figuram no processo na posição de autor(es) e réu(s).
Nota-se  que,  para  aferição  da  legitimidade,  não
importa  saber  se  procede  ou  não  a  pretensão  do
autor;  não importa  saber  se é  verdadeira  ou não a
descrição  do  conflito  por  ele  apresentada.  Isso
constituirá  o  próprio  julgamento  de  mérito.  A
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aferição  da  legitimidade  processual  antecede
logicamente o julgamento do mérito. 
Assim,  como  regra  geral,  é  parte  legítima  para
exercer o direito de ação aquele que se afirma titular
de  determinado  direito  que  precisa  da  tutela
jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para
figurar  no  pólo  passivo,  aquele  a  quem  caiba  a
observância  do  dever  correlato  àquele  hipotético
direito. (In. Curso Avançado de Processo Civil, vol.1,
6ª ed., Editora RT, p.139/140).

No caso, em comente, aduz a parte autora que vem
sendo agredido,  caluniado e difamado na rede social  denominada “Twitter”,  por
pessoa  desconhecida  que  se  esconde  por  trás  de  um  perfil  falso,  denominado
@saladejustiça2.

Assevera,  outrossim,  que  ao  utilizar  o  site  de
rastreamento e estatística conhecido como Blasze TK, identificou o IP nº 65.52.244.38,
que segundo relata, é de propriedade da promovida, motivo pelo qual, entende ser
desta  a  responsabilidade  para  fornecer  o  relatório  detalhado  de  logs  de  IP  dos
acessos efetuados à referida conta.

Compulsando  os  autos,  todavia,  inexiste  prova  de
que a demandada tenha acesso as informações perseguidas, pois, como bem dito na
sentença hostilizada, a Microsoft Corporation, além de não ser provedor de acesso à
internet, também não tem relação com a Empresa Twitter Inc.

A propósito, calha transcrever trecho do  decisum, fl.
100:

A  divulgação  de  mensagens  que  denegriram  a
imagem  do  autor  se  deu  por  meio  da  rede  social
chamada Twitter, ocorre, no entanto, que a demanda
foi  proposta  em  face  da  MICROSOFT
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CORPORATION.  Em  razão  disso,  em  sede  de
contestação,  a  promovida  alegou  a  sua  patente
ilegitimidade, uma vez que esta não é provedor de
acesso à internet,  como também não tem nenhuma
relação  com  a  empresa  TWITTEER  INC,  o  que
impede a apresentação dos documentos pretendidos.
Pois bem, analisando os autos verifico assistir razão a
alegação do réu a respeito da sua ilegitimidade, isto
porque a empresa demandada não possui meios de
fornecer os referidos dados, em virtude de não ter
nenhuma relação com o fato ocorrido.

De  outra  sorte,  ressalta-se  que  o  tema  foi
normatizado  pela  Lei  nº  12.965/14 (Marco Civil  da  Internet),  especificamente  nos
dispositivos transcritos a seguir:

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros
de conexão e de acesso a aplicações de internet de
que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do
conteúdo de comunicações privadas, devem atender
à  preservação  da  intimidade,  da  vida  privada,  da
honra  e  da  imagem  das  partes  direta  ou
indiretamente envolvidas.
§1º – O provedor responsável pela guarda somente
será  obrigado  a  disponibilizar  os  registros
mencionados  no  caput,  de  forma  autônoma  ou
associados a dados pessoais ou a outras informações
que possam contribuir a identificação do usuário ou
do terminal,  mediante ordem judicial, na forma do
disposto  na  Seção  IV  deste  capítulo,  respeitado  o
disposto no art. 7º.
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Nesse trilhar, como dito acima, diante da ausência de
prova  de  que a  demandada é  provedor  da Twitter,  imperioso  se  torna  manter  a
decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                        Desembargador
                             Relator
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