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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2194809-
97.2016.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante TATIANE DOMINGUES 
PROENÇA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado FACEBOOK SERVIÇOS 
ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª 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 Desembargadores MELO COLOMBI 
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E CARLOS ABRÃO.

São Paulo, 24 de março de 2017.

Thiago de Siqueira
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 36.189
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2194809-97.2016.8.26.0000
COMARCA DE BAURU
AGVTE. : TATIANE DOMINGUES PROENÇA PEREIRA (JUSTIÇA 
GRATUITA)
AGVDO. : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Tutela provisória de urgência  Medida visando restabelecer 
página da demandante no Facebook  Alegação prática abusiva e 
unilateral, bem como de censura à livre manifestação por violação 
ao direito à livre manifestação de pensamento, assegurada 
constitucionalmente, bem como à lei consumerista e Lei do Marco 
Civil da Internet  Alegações da demandante que ainda dependem 
de devida apuração  Requisitos para concessão desta medida 
ainda não evidenciados de plano  Necessidade, para tanto, de 
estabelecimento do contraditório  Decisão que relegou sua 
apreciação para depois da citação da requerida que merece ser 
mantida  Recurso improvido.

O presente agravo de instrumento foi interposto 
contra a r. decisão (fls. 103/104 dos autos principais), que em ação de 
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo agravante, 
indeferiu pedido de tutela de urgência visando a reativação do blog de 
propriedade da agravante, relegando a análise para depois do contraditório. 

Insurge-se a agravante, alegando ser legítima 
proprietária do blog de internet denominado “Blog da Thati", junto ao 
Facebook, possuindo contas vinculadas a outras redes sociais (Twiter, 
Youtube). Afirma que por meio do referido blog aufere rendimentos através 
da divulgação de anúncios, pois disponibiliza em sua página, espaços para 
inserção destes anúncios. Sustenta que recebe proporcionalmente ao número 
de acessos de usuários visitantes nas redes sociais em questão. Ressalta que 
no mês de agosto foi surpreendida com a retirada de sua página do ar, por ato 
unilateral da agravada, sem qualquer justificativa. Assevera que a conduta da 
agravada atinge diretamente seus rendimentos, por isso ajuizou a presente 
ação, pleiteando o imediato restabelecimento dos serviços, o que restou 
indeferido pelo douto Magistrado a quo. Invoca a aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor ao caso vertente. Salienta que a agravada informou 
que o bloqueio ocorreu em virtude de violação aos termos e condições de seu 
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contrato de adesão. Esclarece que o controle prévio de conteúdo constitui 
censura, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Sustenta que 
eventuais problemas decorrente de excessos pode ser objeto de demandas 
indenizatórias contra os verdadeiros responsáveis. Destaca que depende dos 
rendimentos obtidos por meio de seu blog para seu próprio sustento e de sua 
família, sendo que a manutenção do bloqueio lhe causará sérios prejuízos. 
Postula, assim, a reforma da r. decisão. 

Recurso preparado, instruído e recebido sem a 
concessão da tutela de urgência requerida. Houve apresentação de 
contraminuta pela parte contrária.

É o relatório.

A irresignação da agravante não merece ser 
acolhida.

Para a concessão da tutela provisória prevista no art. 
300 do CPC, exige-se a presença de “elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de danos ou o risco ao resultado útil do 
processo”. Portanto, deve haver nos autos elementos que convençam sobre a 
probabilidade de sucesso para o autor, além do perigo da demora. 

Ora, no caso vertente, é de se verificar, em sede de 
cognição sumária, atento unicamente as alegações e aos dados invocados pela 
recorrente, que este requisito, ao menos por enquanto, não se faz presente. 

Consoante se infere de suas alegações, a recorrente 
alega, em suma, ter contratado os serviços de criação de páginas no 
“Facebook”, visando a formação de rede de seguidores, configurando uma 
espécie de “mine site” do interessado dentro da rede social, contendo seu 
perfil, viabilizando a criação de uma comunidade de seguidores, tendo obtido 
grande sucesso, com milhares de usuários que curtiam e seguiam sua página, 
sendo certo que é o volume de acesso de usuários que define seus 
rendimentos. Entretanto, em abril do corrente ano (2016), foi surpreendida 
com aplicação de penalidades por parte da requerida que, inicialmente, 
começou a impedi-la de fazer postagens, acarretando uma grande queda e 
redução de usuários. Posteriormente, em agosto, veio a ser surpreendida com 
nova medida da requerida, que retirou sua página do ar, por ato unilateral. 

Ora, em que pesem tais alegações da recorrente, é de 
se verificar que, tendo contratado os serviços da ré, aceitando para tanto, seus 
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termos e condições, conforme afirmou, não se poderia reconhecer dizer, de 
imediato, que estas medidas que lhe foram impostas implicariam em censura 
à sua livre manifestação de pensamento, assegurada constitucionalmente, bem 
como que teriam sido tomadas arbitrariamente e unilateralmente, sem 
notificação prévia e defesa prévia, ferindo, ainda, direitos assegurados pela lei 
consumerista ou pela Lei do Marco Civil da Internet.

Se há contrato entre as partes, há de se apurar 
devidamente os termos desta contratação, bem como os motivos que 
ensejaram tais medidas por parte da ré, sobre o que nada se tem nos autos por 
enquanto. 

Vale acrescentar que o simples fato dos termos e 
condições que regulamentam esta contratação ser baseado em norma 
estrangeira não é suficiente por si só para afastar sua legalidade, na medida 
em que a contratação remeteria a serviços fornecidos por entidade 
estrangeira. Também não se poderia dizer se a requeria teria contrariado, com 
tais medidas, seu próprio manual de procedimentos, porquanto refere-se, ao 
que se infere das alegações da recorrente, a hipótese de violação de direitos 
autorais nos EUA, ou direitos autorais de terceiros. 

Note-se, outrossim, que a agravante não demonstrou 
que tivesse compelido a requerida a restabelecer sua página ou para justificar 
sua retirada, a qual, ademais, deu-se em agosto de 2016, como afirmou.

É de se verificar, portanto, que somente o 
contraditório, consoante bem destacado pela douta Magistrada, permitirá 
melhor apreciação das alegações da agravante, devendo ser mantida, por isso, 
a r. decisão recorrida que relegou a apreciação da tutela de urgência que 
requereu após a citação da requerida.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Thiago de Siqueira
Relator
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